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 كمدقم

 ةّيادب عم دواع ءةيظفللا ةئيزلا كلف ف اليوط ًادمأ يبرعلا رثتلا راد نأ دعب

 لوأ لاقملا نم قلطنا دقل . ةيبولسألا ةعنصلا ةقنرش قتفو «ضوهنلا نيرشعلا نرقلا
 نيسح هطو يطولقنملا بيلاسأي ليلا عتمتساو «ةفاحصلا راشتتا لضفب رمألا

 ةياورلا تدلو ذإ ء ةرذحلا هتاوطحح صصقلا نف أدب امك .. ميكحلاو يتزاملاو

 جرخلا هفل يذلا اهفلؤم نع ( ةيفير قالحأو رظانم ) ةياور تشو ءةطيقل ةيبرعلا

 قلطناو .. حرسملا ضرأ داتري ميكحلا تاكو . ( حالف يرصم ملق ) ب اهرهمف

 اتنوتفل ةضهنب انرعش ىتح نورشعلا نرقلا فصتتا نإ امو ...تاينيرشعلا دعب

 ةياورلا نيف يق اميسالو روطتلا تازفق تقحاللتو ءةثدحتسملاو ةهيدقلا ةيرشتلا

 .. .ةريصسصقلا ةمقلا و

 ةيفئرات ةيؤر ربع هنوتفو ثيدحلا يبرعلا رثدلا حمالم ضرعي باتكلا اذهو

 اندالب يف ةيرثلا تونفلا قلك ةيك رح كص رتل ةيقارغمللا د ودا قوف تعفترا ةيئفو

 زربأل محارتب جمالملا هذه دفر ىلع انصرح دقو .. جيلخلا ىلإ طيحلا نم ةيبرعلا

 ایج دمحت .د مدقو ينزاملا ميهار باا ةت قاقدلا رمع.د مدقف ءيمرعلا باتكلا

 ةيرشلا نوتقلا لممج ىلإ لعدم بالا قاقدلا رمغ.د لهتسا دقو

 اهتاموقم < اهعاونأو اهراوطأ لوانتف ءةساردلاب ةلاقملا بدأ صح مث ةنيدحلا



 يبرعلا حرسملا نف بيخ دمحم .د لولتت كلذك ...اهمالعأ زربأ مث ءاهتامحو

 هروطتو ئيفلا بيكرتلاب فّرعو قيرغإللا ذنم نفلا اذه لصصأتلاب أدبق ..ثيدحلا
 ةقيعضلا هروح ندع زامجيإي ثدحتف يبرعلا حرسملا ىلإ لصوو ءيحرسلا صنلل
 .همالعأ زربأو يبرعلا يحرسملا صنلل تاهامتالاو روطتلاو ةدايرلا ةلحرم عبات مث

 ةأشنلا . ةريصقلا ةيبرعلا ةصقلا ر ةساردب نجر لا دبعدارم د يع مث
 ارورمو ةيميلعتلا ةصقلا نم ةيادب ثدحتسملا نفلا اذه ةلحر عباتو ( روطتلاو

 لكشتو ةيرمرلا ةلحرملاف ةيعقاولا ةلحرملا دصر ىلإ دمعو ةينفلا ةيؤرلا تايلوأب
 نطولا يل ةريصقلا ةصقلا نفل ةثدحتسملا ةينفلا حمالملا زربأ صلختسيل ةيؤرلا
 . يبرعلا

 ديم .د لبق نم باهسإلا نم ردقب هتيلاعم تم دقف يئاورلا نقلا امأ

 بصنا مث ةيبرعلا ةياورلا ةأشدب ةثداب هلوصف تلاوت ثيح « كوربم د و بيت

 اهدعب نمو اهمالعأ رهشأ لالعع نم ةيعقاولا ةياورلا حمالم ءالجتسا ىلع ثحبلا

 . اهحذامن زريأ لالح م اضيأ كلذو « ةيعقاولا دعي ام ةلحرم يف ةياورلا

 نأ انيأر تيدحلا يبرعلا رثنلا مالعأ نم ةثالث رايتا مت فاطلل ةباهن قو

 .نيسح هطو < ينزاملا ميهارباو « روميت دومحم : مهنإ ء مهروص ولو مه محرتن

 ييرعلا انبدأل ثيدحلا يرثنلا جوتنملا حمالم عم حوسلا انهف .. دعبو

 ءنوتفلا هذه روطت دصرل يفلاو يفيراتلا : نيطنلا نيب يزاوتلا ىلع هيف انصرح
 دودحلاو تاميسقتلا ىلع ىبأتت ةيؤرب ثيدحلا يبرعلا رثنلا اماروناب ميدقت انرثآو

 . ةماع ةغصي ثيدلا يبرعلا رشنلا ةيكرح دصرتل ةيبرعلا راطقألا نيب



 لخدملا

دألا نوففلا ىلإ
 ةثبدحلا ةيب

 ثيدحلا بدألا راهدزا لماوع

 تيدحلا يبرعلا رثنلا ريكا وب

 هراهدزاو يبدألا رثتلا فاطعتا

 قاقدلا رمع روتكدلا





 ةقبدحلا ةببدألا نوففلا

 : دييهملف

 تاسنإلا ةّليح يف لعج هللا نأ اهتراضح راهدزاو ةيتاسنإلا مدقت رس لعل
 راشتنالا ىلع ةلئاه ةردق تافاقتلاو راكفأللو . مدقتلاو فيكتال ةبيجع ةيلباق

 يل يهو «قئاعتتف بذاحتت دقو «رفانتتن مداصتت دقف «ةرحجاهملا ىلإ ميظع ع وزتو

 خيراتلا رحف ذنمو . ءاضمو القص دادزتو اقارشإو احوضو بسنتكت نولاحلا الك

 نم تاسناإلل ناك و ةيئاد ةلوصوم ةكرح يف تاناقثلا تحزامتو راكفألا تقالت

 . ميم ريمغ كلذ

 يف ةصاخغو يبنحألا ركفلا هجتنأ اع اولصتا نأ ادق برعلل قبس دقو

 امك «مهتاداعو مهراكفأو مهنيدي ماوقألا نم ريثك ف اورثأ نيح نييسايعلا دوهع
 سلدنألا يف ءاقللا انه رركت مث . مهمرلعو مهيهاذمو مهتغسلغب نآ يق اورثأت

 ف قرشلا ىلع برغلا بلات نيح مث ءةبروأ ىلإ برعلا نتاوفنع دعما نيح

 برغلا ةضهتل ةييط رولب هلك كلذ نم ناك و ءةبصعتملا ةيبيلصلا تالامحللا

 .ىربكلا

 قالمع مامأ وه اذإف ؛هداوح هب ايكو ءهفيس هب ابت نأ دعي القانم صضوهتلا لوا

NT 



 تودرسي مهتأك و تويقرشلا هداتري ةفرعلاو ةراضحلل اريزغ الهنم هضرأ تدغو

 . عاقل و قارش و ءاطعو ذأ :توكلا ةنس و ةايحلا نأش هنإ . هادا بح و ا

 فرعتي نأ يضاملا ترقلا لئاوأ ذبم ثيدحلا يبرعلا ركفلل حيتأ دقو

 كلذ ناكو ءةايحلا يف ةديدح قافآ ىلع اهتطساوب لطي نأو ةيبروألا ةراضلاب

 ةغللا ىلإ يبرغلا ركفلا تاحتنم لقن يأ ةمجرلا قيرط ىلوألا : نيتيسيئر نيتقيرطب

 بورض نم هيرغلا تاغل يف رشت ام ىلع رشابملا ع الطاللا قيرط ةيئاثلاو «ةيبرعلا

 مث ءرصم نم ةصاقت و برغلا ىلإ تتاثعبلا طاشن ف ناك و «بادآلا نونفو مولعلا

 ىلإ فاضي «تيدحلا يبرعلا ركفلا يف ديدحتلا لماوع زريأ نم ديدح دارب اهتدوع
 قرشلا يق نوييرغلا اهماقأ يلا ةيفاقثلا تاسسوؤللاو ءةيملعلا دهاعملا ةرثك كلذ

 ىتح ؛ةذل ديدح لكلو .ديدجلا اذه ىلإ شطعتلا دادزاف . نائيل ف ةصاقع و يبرعلا

 ءةصجرتلاو سايتقالا رصع نيثحابلا نم ريثكلا رظن ف ادغ ّرشع ّعساتلا نرقلا نإ
 نم بلاتكلا حئارق هعجدام مهضوهن ءدب ل برعلا هفقلت ام ةعيلط يق تاكو

 .تايحرسلاو تاياورلاو صصقلا ودعيال همظعمو ...سورو زيلكنإو نييسنرف

 نأ مش قيس تإو برعلا ىلع ةفيرط ةديدح نوكت تداك اهتلمج ف نوتقلا هذعو

 . اهخاللم نم ريثكب مستيو اهيراقي امم ةنسح اطاغأ اوفرع

 ماوقألا نع هتمجرتب اثيدح برعلا عرش يتذلا رعشلا نم ليلقلا ادع اميفو
 تاك كلذ ومنو ناد ميحح و مايخلا تايعابرو سوريموه ةذايلإ لثم نم ىرعخألا

 _ ناسل ىلإ ناسل نم لقن اذإ  دقفي رعشلاف ءايرثن احاتن هتلمج يف برعملا جاعتلا

 يليثمتلا رعشلاو رثنلا امأ ءهنم عئاورب لفاح برعلا ثارت نأ نبع الضق ءهئاور نم
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 مسه ءاش ام اهتم اويعي تأ مهيلع الف ءاثيدح برغلا هقرع ام هنوتغ نم اوفرعي ملف

 رييبسكش ةرشع مش ولو رييلومو نيسارو نيتتوفال ةبحص مه بيطت نأو «بعلا

 . ثيدحلا مهيدأل حاقل ريح هلك كلذ نم توکیو يوتسلوتو هتوغو

 يبرعلا قرشلا نادلب ىلع قفدت يذلا ريزغلا يبدألا جاتتلا اذه دبال ناكو

 فقثملا ليلا ىدل ةينغلا و ةيركفلا ةايحلا ىرحم يف ارثآ كردي نأ نم هموعطو هتاولأب

 لظ تأ دعب برغلا نم هيلع تبه ٌةديدح ًاحاير مستتي نأ هل حيت يذلا بداتلا

 داكيالو هسفن ديعي ةفرحزلاو ةيظفللا نم ةدماح بلاوق ف ًاسيبح اليوط ًادمأ
 سابتقاللاو ديلقتلا ةلحرم تهتنا ام اذإو . مولعم ىسنو موسرم راطإ نع جرش

 روذيلا قلفتف ء«ةيبدألا برعلا ةايح ف ةديدحج ةلحرم أدبت :«يهعتت نأ اه نآ دقو

 روط نم لقتنت ماشلاو رصم يف برعلا باتكلا نم ةئف اذإو . معاربلا حتفتتو

 ليق ردصام رارغ ىلع بدألا نونف نم جذامتو اطامأ جسق ءاطعلا روط ىلإ يقلتلا

 ةصقلا يه ةثدحتسم ةيبدأ نوئف رصعلا اذه يف ديدح نم دلوتو . برغلا نع نوح

 رايك مالعأ ءامسأ بدألا ءامس يف عمتلتو ...ةريسلاو ةلاقللو ةيحرسملاو ةياورلاو

 ي مهاوسو يقح ىبحيو «ناديز يجرح و «لکیه نيسح دمحمو روميت دومحمك

 قداص ىفطصمو نيمأ دمحأكو ةيحرسملا نف يف ميكحلا قيفوتك و ءةصقلا نق

 سابعو نيسح هطكأو ةلاقملا يف تايزلا نسح دمحأو ينزاملا ميهارباو يعقارلا

 نسم اضعب نإ لب ؛ةيتاذلا ةمجرتلاو ةريسلا نف يف ةميعن ليئاخيم و داقعلا دومحم
 ف اوفقي نأو برقلا باتك اوعراضي نأ عيفرلا مهحاتتب اوعاطتسا ماللعألا ءالوس

 روميت دومحمو تاريح ليلطخ ناريجو نيسح هط راثآ نم ريثكلا ادغ ىتح مهفاصم

 ةيسنرفلاب اورقم برغلا عوبر ق ًاقورعم ظوفغ بينو ميكىلا قيفوتو

 ...ةيسورلاو ةيناملألاو ةيزيلكتالاو

 ت



 دويقلاو فرامزلا غ هرثملا رييعتلاو لهسلا لسرملا بولسألا تاك دقلو

 اهيف ىراح ثيدحلا يبرعلا بدألا تامس زربأ نم رهدلا نم ًائيح اهب فسر يلا
 ى ةناحصلل ناك و تايليثمتو تالاقمو صصق نم برغلا باتك مالقأ هتججدام

 برعلا ع وزن ندع ىققبنللا را بولسألا اذه جيورتلا يف ريبك لضف ماشلاو رصم
 .. .نيفلا و يسايسلا و يعامتجالا ررحتلا ىلإ ليصألا

 بصق رثدلا زر يبرعلا بدألا خيرات يف ىلوألا ةرملل هنأ لوقلا نكعو
 هنع فلخت و انيح هيراجي ةديدم دوهع لالسع لطظ نأ دعب ءرعشلا ىلع قبسلا

 ةينقلا رها وتلا زريأ ةلاقملاو ةيحرسللاو ةسقلا نونف تناك" انه نسو «ىرخأ اناا

 . رصاعملا انبدأ ف



 ثيدحلا يبرعلا بدألا راهدزا لماوع

 يبيرعلا انبدآ ةساردب ةعساو ةيانع نونعُي ةريحألا ماوعألا يف نوفحابلا ذعخأ

 وأ فورعم رعاشل محرتت ةديدح ثامبأ رشتت نأ نوح ماع يضع املقف ءثيدحلا

 وأ ايعامتحا ًارايت رّوصت وأ «باتكلاو ءارعشلا نم هعمجأب ليحل وأ روهشم بتاك

 مستا دقو . ةيرثنلا وأ ةيرعشلا نونغلا نم هنيعب انف فصت وأ ًايموق هاما دصرت
 . لفاحلا يبرعلا انئارت يق ةقومرم ةناكم ًاوبتو «عونتلاو ىنغلاب ثيدحلا بدألا اذه

 ترثأ يلا ىربكلا ثادحألاب ملن نأ بدألا اذه اتسارد يف جات نو

 حمالم اهيلع سكعتت ةيفاص ةعصات ةآرم هتقيقح يف بدألا نأل ةيمشنم ةايح ق

 . عدبملا حورو رصعلا تاسو ةعيبلا

 يصل ةيسنرفلا ةلمحلا ٌماحتقا يبرعلا قرشلاب تملأ لا ثادحألا ربكأ لعلو ١-

 تمت مزري يذلا بعشلا اذهب اهمادطصاو ءرشع نماثلا ترقلا رحأ يف ماشلاو

 ثرقلا ف برعلا دالب ملظعم اولتحاو كرتلا هازغ ذنم ينامثعلا مكملا لاقثأ

 ضيغبلا مهمكح نم ةديدملا ةرتفلا لالخ كرتلا لمحأ دقف .رشع سداسلا

 الإ ءعادبإلا مدعتاو ركفلا بضن ىتح ةبيدأو ةيركف ةايح لك يبرعلا نطولل
 دقل . رهزألا ةقورأ نم ثعبنت تناك تفانخلا رونلاو ليكضلا جهولا نم ةيقب

 ةايحلا هوجو ضعب ىلع ةلمحلا هذه لالخ نم رصم ف يبرعلا بعشلا علطا
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 اهب مه دهعال روصب ةيداملا مهتايح نولوانتي اهدارفأ تويرصملا ىأرو «ةيبر وألا

 ملعلا يق مدقت نم نويبرغلا هباصأ ام ىلإ نيرصملا ةلمحلا تعفل امك :لبق نم
 لا ةعبطملا امأ .ثوعجبو تاسارد نم ةلمحلا اويحاص نيذلا مهؤاملع هب ماقامو

 تقلثو رصم لعدت ةعبطم لوأ تناكف ةيسايس تاياغل هعم نويليان اهرضحأ

 تيل اهنأ مغرب «ةفاقتلاو ركفلا رامضم يف ةلآلا هذه ةيمهأ ىلإ نييرصملا

 . نيلتخما لاصم مدفع ضارغأل

 لاسراإب ا 7 .ةنس فنم اشاب يلع دمحم نع دقف اليوط رصم رظتنت ملو ٣

 يواطيهطلا ةعاقر اهسأر ىلعو اهبايش نم ةفئاط تلعلعاف :ىربكلا ثوعبلا

 ةينفلا ةذللا نتو ديفتو يبرغلا بدألا ف كانه ارقت تذحأو :نيييرغلا ةايخ

 يلا ةيبلعلا ةمجرلا ةك رح يف اوك راشق هبحصو ةعافر داعو . ةصلاخلا

 تاقللا ميلعتل نسلأللا ةسردم تعشنأ مث ءيسردلل ميلعتلا ةرورض اهتدحج وأ

 ١ مو ٤ ةنس ةجولل ملت سسأت نأ ثيلي لو ءاش ريدم ةعافر نيو ةيبتحألا

 . هتساير اضيأ ةعاقر ىلوتو

 نانيل يف ةصانجو ةيروس يف حولت تناك نيملا كلذ لبق لب اهسفت ةردغلا فو - "

 ةيانعلا ىلإ رصم يف مهناوخإ ناتبل برع قبس دق . ةكرابم ةيبدأ ةضهت رداوب
 دهع ف ىدملا انه رمألا غليي مل نيح ىلع «مهرايد رقع يف ةيبرغلا بادآلاب

 ضعي ريخستو شيلا ةيوقت ىلإ لوألا ةجردلاب يمري تاك يذلا يلع دمحم
 دمحأ تاتبل ق تآرقلا ةغل !ومدح نيذلا ةعيلط فو . ةياغلا هنط ةيرصعل» مولعلا

 . يناتسيلاو يتوترشلاو يحزايلا لآ نم رسألا ءاهبتو قايدشلا سراف

 دهع ذنم الإ بادآلاو عولعلا يف ةيقيقحلا ةضهنلا بابسأب رصم فات رل £



 لادبعسا لضق دهعلا اذنط ناك و فحصلاو عباطملاو سرادملا ترثك ذإ ليعاعا

 دذئدهع ةمجرتلا ةكرح تفرع امك . نيواودلاو حلاصلملا يف ةدئاسلا ةغللا

 ةيبرغلا ةراضحلا بابسأ لكي ذيعألا لإ اقاّوت ليعاع“ا تاك و . يهذلا اهر صع

 ةيروأ نم ةعطقك ةيقيرفإلا رصم لعحو

 ةضهنلا ىلع رييك لضف هل ناك“ يبرعلا قرشلا ىلإ ةعيطلا لرحد نأ ىلع  ه

 قرشلا يف ةعيطم لوأ تفرع بلح تأ نم مغرلا ىلعو . ةيبدألاو ةيركفلا

 ةيروسلا ندملا ضعب اهتلت مث رشع نماشلا نرقلا يف تايهرلا دحأ لضفب

 ةمدقم يف ناك اريبك ارثأ رصم يف تكرت نويليان ةعبطم نأ الإ « 27نانيلو

 . (قالوب) ةعبطم يه رصم ف ىريك ةيع“ر ةعبطم لوأ سيسأت هجئاعت

 ء ايرهوح لدبتي يبرعلا قرشلا يف ةيركفلا ةايحلا هجو ذحعأ نيملا كلذ نمو <

 دعب ةمألا ريهام لواتتم يف نونفلاو بادآلاو مولعلا ودغت هقيرات يل ةرم لوألف

 تاك اهن نأل بتكلا ءانتقا اهاوس عيطتسيال سانلا نم ةعفل اركعحمم تناك نأ

 باتكلل خسنلا فالآب فدقت عباطملا تذححأ دقف . ديلاب اهخست ةحيعت اظعاب

 .بادآلاو تونفلاو مولعلا يف راكفألا لدابت عستا كلذبو . سنج نمشي دحاولا

 وحن ىلع ركفلا ةيطارقتسرأ كلذي تلازو عيمجلل اعاشم ًاقح تحبصأ دقل لي

 . ترقلا كلذ لبق اهيسفن ةيروأ ف ثدحام

 اهدهع لوأ يف عباطلا راسو قالوي ةعبطم هب تيتّعام ةمدقم يف تاک و

 تدحأف «قيرعلا هحجاتن ثعبو لئاحللا يبرعلا تازلا ءايحإ ىلع لمعلا

 رتل ةبطرلا اهتيبقأو ةمئلللا اهفوهك نم جرفتو اللا ىلع علطت تناط لعل

 عبارلا ءربطا - ةييرعلا ةققلا باعآ خيرات تاديز يجرب بانت رل 7
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 بحصي نأ يبرعلا ءىراقلا عسوب ادغو ٠ بولقلا رهيتو لوقعلا وزغتو روتلا
 مهمالقأ هترطسامو ةريثلا موقع جاتن ىلع فقي نأو هدادحأ نم ةوفصلا
 نولهني نيثشانلا يديأ نيب باتكلا تافتصم و ءارعشلا نيواود تددغف ةهبانلا

 .يحلا مش ذل ام اهتم نونتجيو لهنلا مط باطام اهتم

 بتاكملا يف بتكلا ضرعو رشتلا رود راشتنا اح دنع رمآلا فقي ملر
 رادكز بتكلل ةماع رود سيسأت ىلإ ةلودلا تحنح لب قاوسألا يف اهعبيو

 قشمد يف (ةيرهاظلا بتكلا راد) و ةرعاقلا ف ٠۸۷٠١ ةدس (ةيرصملا هبتكلا

 «تافتصملاو بتكلا عاوناي اهتدوزو يبرعلا قرشلا ندم ي امهاوسو

 نيثشاتلا معامأ اهيعارصم ىلع اهباوبأ تحتف مث ةعلاطملل اناقوأ ال تصصخو

 .. .نيفلؤملا و نيتحابلاو نيبدأتملاو

 ةيسايسلا دئارجلا تذأف ءةعبطملا تار ىلوأ تاك دقف ةفاحصلا راشتنا امأ ٠

 .سدقلاو بلحو قشمد يف مث نائيل لو رصم يل روهظلا ىلإ اهقيرط ةيبدألاو

 تقاض نأ دعب نييئانبللاو نييروسلا نم فئاوط رصم ىلإ تحزن نأ فداصتو

 ىلع فوقولا نسح ناك ٍمِهّلُخَو ينامثعلا دادبتسالا لظ يف لوقلا لبس مهب
 رصم يو .ةيريشبتلا سرادملا قيرط نع اهب دوزت نأ قبس يلا ةيبرغلا ةفاقثلا

 تالاحلاو فحصلا نم ددع رادصإ ف مهدوهج ترمثأو مهناوحإ عم اوقتلا
 تاللا بتاح ىلإ ؟'”.مارهألاو فطتقلاو مطقملاو لالشاو رصم» اهنمو

 ةسايسلاو ةديرحلاو ديوملاو ءاوللاو ذاتسألاو ليتلا يدار ىرصألا دئارلاو

 ملل مارعألاو هشورسع برقعل فطعتلاو مطقلاو «تادير يجر لالما و «قسسأ بيدل رصم ةديرج 5:
 است © راسب زب



 تناك امك "0 .بادكلاو يرصملا بتاكلاو ةفاقثلاو ةلاسرلا» مث '''ءةيعوبسألا

 نانيلاك» بلحو توريبو قشمد ف ردصت فحصلا نم ىرصعأ ةعومج
 تاك فحسلا نم اددع نإ ىتح ؟؟-ةيبدألا ةطبارلاو ديقللاو سيتقللو تارفلاو

 ةرسيوس إو سيراب فو اهسفت ةئاتسآلا يف يبرعلا ملاعلا نع اديعب ردصي

 .اهاوسو 0*2 ةيبرعلا ةمألاو ةراضعللو بئاوجلاو ىقثولا ةورعلاك

 ةفاقثلل كاذنآ يبرعلا عمتجلا شطعت ىلع ليلدءاهاثمأو فحصلا هذه

 وح ههيحوتو يبرعلا ماعلا يأرلا نيوكت يف اديعب اهرثأ ناك“ دقلو .ةفرعملاو
 ةقاقثلا تذدحأ فحصلا لضفبق يسايسلاو يعامجحالاو يردكفلا ررحتلا

 لاححرو حالصألا ةاعد فختا نأ دعب ةصاخمو «تيب لك لحدت يعولا ريشابتو

 مل ةيبدألا ةلاقلل نإ ىعح « مهميلاعتل ًاعايذمو مهئارآل ًاربتم ةديردلا نم ركفلا

 نووشو عمتخملا اياضق تدادزا انه نمو . ةفاحصلا تابضحأ يف الإ رهدزت

 ةصقلاو يعامتحالاو يموقلا رعشلاك ةيبدألا نوتفلا يلامم يف ةيمهأ ريعامدلا

 دعب ءارمألاو كولملا ةبطافع ىلع رصتقت ءابدألا ةيانع دعت مل و + ةباطنلاو ةلاقللو

 . نأش يأو ناش بعشلل ادغ نأ

 فسوي ينعت ديولنو :لماك يفطسل ءارقلاو مهدت هللا ديعل ذانسألاو دوحسلا يبأ هللا دعت ليلا يدار ''
 .لكيه نيسح دس ةيعوبسألا ةسايسلاو ؛ديسلا يقطلل ةديربطلا و

  نايضغلا لدلعل باتكللاو نيس هلطل يربصتلا بتاكلاو ءنيمأ ديحألا ةفاقئفاو «تايرلا نس دمسألا ةلاسرلا "'

 يلع درک دم سيتقلاو بلح لا يكاركلا نمحر لا ديع اهريرت سأر تارفلاو -_يتاتلا رطب متعملل تاسلا ؟"

 . مدرع ليلا ةيبدألا ةطبارلا و «يسيرعلا يعل ديعل فيفتلو

 ل بفقرطا قايتشلا سراغ دما رهصسأو ءةذبع دمو يناضل نينلا لاج سيراب يا ىقثولا ةؤرعلا ردع

 + ةيبرعلا ةمألا - يهر ةيسنرقلاب ةرسيرس يف ةديرج ردا دقف تالسرأ .بهيكش انآ . اتي ءةتاتسالا
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 ف اقيمع اهرثأ ناك دقف ۹۸۸۳۲ ماع يبارع ةروث قافحإ نم مغرلا ىلعو “۸

 ي مٹ ياوشناد " ةنداح رئإ تلعتشا نأ فطاوعلا ثبلت ل و نييرصمللا سوقن

 اويحيطي نأ اوعاطتسا ماشلا يق رارحألا نأ امك . ةلماشلا ١5815 ةروث

 رعاشملا تغلب ىتح روتسدلا نالعإ ىلع هوهركيو دبتسملا ينامثعلا ناطلسلاي

 مهنه لتقل تاك امو . هل ملت ال ادح ةساسحللا نم نيحلا كلذ يق ةيموقلا

 ىدل ريشد يعولا اهنيب رشنيو سوفنلا يف ًارثأ كري نأ نوح ري نأ ثادحألا

 .هرثثو هرعش بدألل ةدام ريح كلذ يق تاكو « حئارقلا اهئارعشو اهباتك

 يبرعلا قرشلا ءا يف ميلعتلا رشتنيو ٠۸ ١۹ ماع ةيرصملا ةعماجلا سسأتتو -5

 نيب رهظيو <« راسغغالا ف بصعتلا جاومأو ءالمنالا يف لهجملا تاملظ ذعحأتو

 ةيلاطملل حيف ء نامتإلاب هبلق رسعو يعولاب حلست ليح نيتيملاعلا نييرحلا

 معنت هدب اذإف هدادحسأ هادي ام كلذب لمكيو يبصاغلا نم اهعزتني ىتح هقوقحي

 ف ةديدح ةلحرم ًاديت عويلا كلذ ذمو . اهضرأ نع رمعتسلا ولجو اهتيرحي

 اهدامجأ ةداعتساو « اهتدايس لامكتسال اهبوعش رئاس بهت ذإ هبرعلا خيرات

 . ثعشلا مل و داحتالاىلإ عوزنلا دعشيو
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 تبدعحلا يبرعلا رثفلا ربكاوب

 رهظتل ةصاخ ةيراضح فورظ نم هنوتفلو هل دب ال « يح ٌنئاك بدألا
 نأ ميدقلا يبدألا انئارتل ردق اذإو . اهيلإ جرخت لا ةغيبلا يف اهرود يدؤتو شيعتو

 اهيساني فاك ةيقشل كالت فورطظ ةعيبط نأ ىلإ كلذ درمف ءارعش همظعم ف توكي

 يلهاجلا بدألا ثارت بلغأ ناك دقق « ةمئالم ةيبلت اهضارغأ يبنيو رعشلا

 ذإ ىتح «يراضخلا روطلا كلذ يق ةبقحلا تاحاح ىييلي لوقلا عولغنم نم يومألاو

 ةايحلا عم ريسي رثتلا ىوتسا يسايعلا رصعلا ف ىقرأ روط ىلإ ةيبرعلا ةايحلا تعم

 ريسي نمزلا عم رمتساو ء نيملا كلذ يف دودحلا هرود يدؤيل روطتيو ةديدملا
 .هب طيمت تناك يلا فورظلا ةعيبطل اعبت يقترب « ةدودحلا ضارغألا ةيبلتل

 ييدألا رثبلا هروهظ يف قيسي - عامتحالا ءاملع ىريامك - رعشلاق

 قرشتسلا لوقي ء ةنّسلا هذه ىلع ج رخ نأ برملا انبدأل ناك امو . ةريثك راوطأب

 ) : برعلا دنع يقلا رثتلا لوصأ نع هل ةرضاعم يف ( هيسرام مايليو ) يسنرفلا
 بادآلا رئاس قف امك يبرعلا بدألا يف نيفلا رثتلا نإ تلق اذإ دحأ ةشهد ريثأ نلو

 لك لبق يضتقت ةيرشيلا تاعمتغلا يف رثنلا ةأشن نإ ... تقولا ضعب ةرحأتم ةعدب

 جتنت يهو « ءرلل اهنع رّيَعُي ىلا ءايشألا تيبثت يف ةيداملا ةقيرطلا هذ اراشتنا ءيش

 نيب ةدقعم ةيعامتحا تاقالع سيسأت بلطتت يلا راكفألا ةروث نعرهظي ام ىلع

 ال اهب عانتقالاو اهتشقاتمو اهتمكاشو راكفألا ضرع ىلإ ةحاحلاف . دارفألا

TT 



 ريكفتلا مدقت ةرمث يه ةحاجلا هذهو . اهنمؤيو اهققحي نأ رثدلا ريغ عيطتسي

 ركفلاو يليلحتلا ركفلا ةايح ةظقي عم قباطتي رثتلا روهلغ نأ قمل هنإو .ةفاقثلاو

 ررحيل تقولا نم ءرملا مزلي مكلو . يملعلا ريكفتلل ةرفلط لوأ نيبيو + يبيك تلا

 حرطيل مث ءاقيسوملاو عاقيإلاو نزولا دويق نم ء هراكفأ نع هريبعت ررحيو هسفن
 يف رحخأتم روط راثآ نم رثأ يه لا ةيظفللا تاتسحملاو ةعيدبلا ةيفاقلا يلح ًابناح

 . ( ... ةراضلا ملس

 « راهدزالاو جضنلا نم هغلي ام يسايعلا رصعلا ف يبدألا رثتلا غلب اذكهو

 تيرست نأ تيل اس مث + يديحوتلا نايح يبأو ظحامللا تاباتك يف كلذ زرييو

 هلاح تتاكف ةيئايبلا روصلا و ةيظفللا ةعنصلا ءادب بيصأق « رعشلا نم ىودعلا هيلإ

 لصي مل يسايعلا رصعلا يق رثتلا ءاقترا نأ ىلع « طاطمتالا رصع يق انيأر ام ىلع
 فراصعم دولح ف ةدودعم تنتاك" هيلإ ةحاملا ةعيبط نآل عساولا راعدزالا ىلإ هب

 نونفلاو ضارغألا تلظ امتيب ١ بولسألا ىقترا دقف . هنوتف عونت ةلقو رصعلا
 نم بأ ء ثيدحلا رصعلا ناك اذإ ىتح . عروبتلا ليلق دود ددع يق ةرصحنم

 . انومضمو الكش هراهدزاو هقالطنا جوأ غلبو ءاقترالا دولعو « هتلع

 فسرت رثنلل ةقيعض بيلاسأ رادحلالا رصع نم ثيدلا رصعلا ثرو دقل

 ارارمتساو ادارطا اه دمت تآ بيلاسألا هذه ناك امو . فلكتلاو ةعنصلا دويق يف

 ف ةايحلل ةعييط تدغ دقق < دومجللا رابغ هلهاك نع ضقن يذلا رصعلا اذه يي

 تقولا ةعاضإ ىلإ لييس الو ء هذ نم تقولاو < ديلا لك ةداح ثيدحلا رصعلا

 < ًايساسأ ًاريغت تريغت دق ةباتكلا ةياغ نأ نع ًالضف « اهقيمتتو ظاقلألا فصر يف

 دشح ىلع بتاكلا ةردقل اراهظإ ةياغلا هذه دعت ملف . رصعلا حور عم محستتل
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 . تارايعلا قيمتتو ظافلألا فصرو فراععزلاو تاتسحملا ناولأ

 ارهظمو ةييرغلا ظافلألل ًاضرعم ثيدحلا رصعلا ف ىبدألا رثنلا دعي ملو

 سهام ... ةقيقحل ءالحو ةركق نع ًاريبعت دغ لب « ةنيزلا بورضو تاتسحملل
 ناولآي رصعلا انه يف تنتغا ةقرعملا ةيعج نأ اميسالو ارشايم اسم هعمتجو بتاكلا

 ترسقلا لئاوأ يف تناك ةسردملا )) نإ ... قئاقحلاو تافاقثلاو مولعلا نس يصح ال

 ئدابم تادحألا ميلعت هب موقت ام ةياغو ء دحاسملا تاقلح ف ةروصمحم يضاملا

 راوقأ دالبلا يف تقرشأ ىتح كلذ ىلع تلطو < طنلاو باسحلاو ةءارقلا

 سرادملا تذمعأ اذكهو « هبابسأ تقتراو ميلعتلا مظتتاف <« ةضهنلاو ةراضحل ا

 امسق تسع نأ تشيل امو ء كاتعو انه رهظت ةيلاعو ةيدادعاو ةيئادتبا نم ةقيدحلا

 ميلعتلا نيست يسردملا روطتلا اذه ىضتقا دقو .(( يبرعلا قرشلا نم ًاريبك

 نيسحتلا ةك رح تلازامو « ةيرصعلا ةايحلل ةقفاوملا بتكلا عضوو يوغللا

 ءاشنإلا ةغل بيذهت يف ةيسيئرلا بابسألا نم يهو < نآلا ىتح ةرمتسم يسردلا

 . عيدبلا فراحزو عحسلا دويق نم اهريرحتو

 ىلإ ليم نم ةفيعض ةليره تأديب ةفاحصلاف «٠ ةفاحصلا تآش ناك كلذكو

 :ةيرسصللا عئاقولا ةديرج نم لوألا ددعلا ةمتاف ف عاج ام كاهو . ةرابعلا عيحمست

 .مجعلاو برعلا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛ ممألا يراب هللا دمحلا "

 اذه ةفيحص ف نيجبدتملا « مدآ نب عامتجا عم ةعقاولا رومألا ريرمت نإف دعب امأ

 تلصح يلا مهتارشاعمو مهتالماعم و ؛ مهنوكسو مهتاكرح و مهقالتثا نم ر اعلا

 راهطظإو ناقتالاو رييدتلاب رصبتلاو هايتنالا ةحيتن يه أضعب مهضعي جايتسا نم

 ." تامزلاو لاحلا ةيفيك ىلع توعلطي هنم لاعف ببسو ةيموسعلا ةريغلا



 ميظعلا قرفلا هلالح نم ىرت نأ عيطتست يذلا مالكتا رآ ىلإ اذكعو
 يبيرعلا ملاعلا يف تارمعلا مدقتل هنأ كلش الو ... مويلا ةفاحصلا ةغل نيبو هنيب
 . اهومثو ةفاحصلا راهدزا ل دي يحرانلا ملاعلاب هك اكتحا دیازت و

 هتيفاع ديعتسيو هدومجو هدويق نم صلختي يبدألا ءاشنإلا وأ رثلا نف ذأ

 غيلب حيصف رقت هنإ . ةيبدألاو ةيركفلاو ةيموقلا ةضهنلا رجف تم يبرعلا قرشملا يف
 تاولوأو فراعرلا دويقي لقتم هنكل « ةيباطخلا ةراهملاو ةيظفللا ةلازحلا هيلع بلغت

 مش ناك داورلا باتكلا نم اددع ماشلاو رصم تبمنأ دقو . ةيعيدبلا تانسحلا

 . تيدحلا رثنلا ءاني ف ىلوألا تانيللا عضو لضف

 يجزايلا فيصان خيشلل ( نيرحبلا عم ) باتك نم جذامت ةو

 ةمدقم يف لاق ١ رشللاو رعشلا نيرحبلاب ديري هلعلو « ينانبللا +8 ١- ۸۷١

 : يناذمشا تامزلا عيدب تاماقم رارغ ىلع هتارابغو هتاعوضوم حسن يذلا هبات

 ماقم ىلع تلفطت دق نإ ... تاماركلا لهأل تاماقملا لعس يذلا هللا دميلا )

 ىلع مهتاماقم هبش نس رصتقت ثيداحأ قيفلتب ء برعلا ةمئأ نم ء بدألا لهأ

 . دايع ني ليهس ىلإ اهتاياورو « مارح نب توميم ىلإ اهعئاقو تبسنو ٠ بقللا
 ام اهيف عمجأ نأ تييرحت دقو . دالابلاو ةيسدلا لوهج < يب نب يه امهالكو

 صصقلاو + مكحلاو لاثمألاو . دراوشلاو بئارغلاو دعاوقلاو دئاوفلا نم تعطتسا
 <. بيكارلا رداون نم كلذ ريغ لإ . مدقلا امل ىعستو « ملقلا اهب يرجخ ىلا

 . بيقنتلاو ريقنتلا دهح دعب الإ اهيلع رثعي ال يلا ءامسألاو « بيلاسألا نساحعمو

 كعلوأ هزربأ ام راشعتا دعب ء لوضفلا نم برض كلذ ناب يقارتعا عم اذه

 نإو ديدحلا ةوالط يف اعمط « عابلا رصق عم هيلع تلواطت يبتأ ريغ « لوحفلا
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 . ( عاتلا طقس نم ناك"

 : ةبوعصلا نم ردق ىلع يوطني وهف « انرصع يف فولأم ريغ بولسأ هنإ
 ةع تارابعو « ( ريقنتلاك ) ةبيرغلا طافلألا ضعب هللستتو ء فافخلا و ةماهملاو

 هبولسألا اذه ىلع بلغي امك . ( ... عاتملا طقس « يب نب يه ) لثم ةضرقنم

 . عجسلا مازتلاو فدارتلا ةرتك

 تاتبل يف اضيأ رشع عسانتلا نرقلا يف قومرم رحعآ بتاك ملق هجيد امجو

 ( بئاوخشلا ر ةديرحج بحاص وهو . ( ۱۸۷۷-1۸ ٠ £ ) قايدشلا سراغ دمحأ

 ع بدألاو ةغللا يف ةميقلا هبتك نع ًالضف « لوبتاتسا يف ردصت تناك لا ةدئارلا

 ءالخدلاو رصم فصي ( قايراقلا وه اميف قاسلاىلع قاسلا ) هياتك يف لاق

 :اهيلع

 < رقصتسي بابذلاو < رسدتسي اهب ثاغبلا نأ « رصم صئاصح نمو )

 هذه نوكت نأ طرشي « رمتتسي راو ءرهمتسي شحمللاو « عيتست ةقاثلا و

 . ( ... ةديعب داب نم اهيلإ ةبولحج تاتاويلا

 ترقلا يف نيثشنملاو باتكلا رباكأ اهمجبد ةمج ةيرثن تاباعك" ليبقلا اذه نمو

 تسغ نولازي ام اوثاك مهرئكأو « ةيبرعلا ةمألا ةضهنو ةلغقيلا ترق رشع عسانتلا

 قيوزت يف ةمراعلا ةبغرلا ثيح نم « ةفلاسلا رادحتالا دوهع يف بدألا موهفم ةأطو

 . ةيعيدبلا تانيزلاو ةيظفللا فراحرلا ناولأي تارابعلا ةيلحت و مدلكلا

 تارد يلا كراعلل ىدحالا فصو ذنموي رصم ف نيرثاتلا دحأ هبتك امو

 تراطو ء معغارضلا مهنم تحاه دقو ) : ابروأ يف نيعراصتم نيفرط نيب

 اندر



 . ( .. مراضنلا تحامو « مئامغلا تراثو ء معاشقلا

 ايف فلنج ىنعملا داكي الو « ًابيرقت ةدحاو لمحلا هذه ةلالد نأ ظحالملاف
 ةبارغلا تأ امك روصلا تعونتو « طافلألا تقلتخا نيح ىلع ءاهددعت ىلع اهنيب

 عيمج فلي ىقيسوملا نزاوتلا وأ يتوصلا عاقيالاو « صتلا انه يف ةلئام ةيظفللا

 نس امازتلا ميلا وهو فرا ةذحوم لممللا هذه تاياهن تناك ًاريبخأو . لمجللا

 ,نيغلا رثلاو يبدألا رامعملا ق ةيوازلا رجح تناك يلا عجسلا ةرهاظب بتاكلا

 ةعاربب رقن دقو « ةفرحزملا تارابعلاو قّمتملا مالكلا اذه لث رهبن دق نحنو

 كردي داكي ال < هقيرب ىلع . يريبعتلا طمتلا اذه نأ ريغ « هبتاك رادتقاو ةكشنم

 حست اعر < ةيظفل ةيناولهبي هيشأ هنإ . انرعاشم يف اعيش ريتي وأ ءانسوفت يف ًارثآ
 . ةفطاعلا رهت تأ ىلع ةرداق ريغ اهنكلو ء باحعإلا عازتنا يلا

 جذامتلا هذه لثم يف نومضملاو لكشلا نبي ةلداعللا نإ لوقلا اتعسوبو

 بتاكلا ةياغ اغأك و < نومضملا رسحناو لكشلا ىفط ثي « تلعحا دق ةيرثنلا

 . ...ةركقلاب متهي وأ ىنعملاىلع يولي نأ نوح ةبجعلل ظافلألا فصر

 رحاوأ ف نيبدأتملا ليح ىدل عونصملا عوجسللا بولسألا اذه داس دقو

 . نيرهزألا نم مهمظعمو « رصعلا كلذ مالعأل مهنم ءاذتحا رشع عساتلا ترقلا
 ق ابلاط تاكو <« ١81095 ةنس رصم يف هدبع دسخ اهبتك ةلاقم لوأ تناكو

 ( مارهألا ر ةديرح ىلإ ريدقتو باحجعإ ةيحتي ثعبي نأ اهيف دارأ دقو ء رهزألا
 - لاقق « لفموي ةئيدمللا

 ني



 نودعتي ماعلا ءاتبأ ناكف . عئادبلا عاوتأ ف راكتبالاو عئانصلا يف ةعاربلاب تدرفتا

 طیيخلا نم تودمتسيو « ارطق ثيغلا نم تورطظمعسي , ايهفانع ت ودجتسي و ۾ افادت

 : ككل اهيتايم تدخماو : بولقلا ف اهدعاوق تسسأ ةديرج اشاي . رهن

 .( . . ب ويغلا

 لكشلاب مامتهاو ىسملا نع فارصناو ظفللا يف قنات ء هسفن رمألا انهو

 نيب درطم عجس « ةدحاو تالالد تاذ ةديدع لمج . تومضملا باسح ىلع

 هتزو يي رعشلا براق دقو رثنلا اتل ودبي ىتح « تارابعلا نيب تزاوتو لمملا

 وهو عوضوملا ف لوحعدلا ليق ةحابيدلا وأ ةمدقملا لوط ظحالان امك « هتيفاقو

 . ةيظفللا هتالضع عفايلا بتاكلا ضرعيل ةيسانم اهنأك و . ةعهتلا
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 يبيدألا رثفلا فاطغنا

 ع لئدهع يبرعلا بدألا ىلع املالظب تقلأ يلا ةمتاقلا بحسلا هذه

 « ةلماشلا ةضهنلا اهنع تضخمت لا تالوحتلا ةأطو تحت اعيرس عشقتت تذحأ

 . عشقتت نأ اغ نآ دقو

 . بدألا قا ررحتو < ركفلا يف ررحتو « عمتلا يف ررحتو ؛ ةسايسلا

 ديلاقتلاو ةفلاسلا ميهافملا نم ريثكي فصعت تذعأ دق رييغتلا حاير نإ

 دمحم خيشلاف , سوملم عراستم ورحت ىلع كلذو ء ةدماجلا فارعألاو « ةيلابلا

 رهزألا ةقورأ يف نينسلا نم ليلق لبق هاتدهع يذلا ٠ ۹ ١( هد ۱ ۹ ر الكم هدبع

 هركف جضنو هقفأ عستا نأ < نآلا ثبلام « قنأتلا يبولسألا طمنلا كئذي ذذلتي

 . ( ىقثولا ةورعلا ) ةديرج يف تارابعلا هذه بتك نأ هيعو قمعو

 مهسوفن تفرشأو « دامتالا حور مهيف تيد ةيرصملا اندالي يلاهأ نإ "

 نم نوظقيتسيو ء لامهإلا مرح نم نولصنتي اوذحأر « ماعلا يتأرلا كرادم ىلع
 . “ لاققغالا ةمون



 معما طعم تبأرشا ىتح « راصبتسالا روتب مهتويع لحك ام قحلا ءامع نم اوعلاطف

 < رومألا نم قرفتملا عمجيو ٠ ثعشلا مليو « تاشلا حلصي اميف مهراكفأ ثب ىلإ

 اوكلسي نأل لهأ ميظعلا دادعتسالا اذهب مهف . ةيقيقحلا اهايارع ةعتمتم ةمأ اونوكيل

 ." يأرلا يف دضاعتلاو ىروشلا قيرط « موقألا قيرطلا

 نم هتيتك امل ةرياغم هدبع دم اهبتك ىلا ةيرثتلا عطاقملا هته نأ حضاو

 عجسلا ىراوت دقف  ءاذتحالا وأ ديلقتلا ةلحرم هيلع قلطت نأ نكمم اميف « لبق

 مرح نم تولصتتي " : هلوقك ةفيفح ةئيز يل هنم ةيقب ادع ام < رثدني داك ىتح
 الإ ء ظافلألا نيب فدارتلا لءاضت امك . لافغألا ةمون نم توظقيتسيو ء لامها

 مليو « نأشلا حلصي اميق ... " : اهتيمهأ نايبو ةركفلا ديك وتل مزال ناك ام

 يقيسوملا نزاوتلاب أبعت ملف لمحلا امأ . " رومألا نم قرفتملا عمجيو «٠ ثعشلا

 ىلع هليصفت متي ءادرلاب هبشأ اهنإ « دارملا ىنعملل ًاعيت « ارصقو الوط ةتوافتم يهو
 ةمدح ف ظفللا هيف نوكي يذلا نزاوتملا يعييطلا بولسألا وه اذهو < مسجلا دق

 لامجلا نم ةحسم هبولسأ ىلع يفضي نأ ىلع صرح هديع دمع نأ ىلع . ىنعملا

 حور مهيف تبد " : هلوقك . ةينايبلا روصلا وأ زاجلا رصانع ضعبب ًانيعتسم

 دقو * : ىرخأ ةليمج ةيزامج تارابع ف هلوق وأ " مهعماطم تبارشا ... «دامتالا

 هداريإ كلذك « * لإ ... راصيتسالا روني مهتويع لحك ام قحلا ءامس يف اوعلاط
 عطقك ثادوح مهيلع ترم : هتيلامج نع ًالضف ىنعملا ةلالد قمعي يذلا هبشتلا
 . " ... ةملظلا ليللا

 ني ريتتسم ا ماللعألا نم ةكرابس ةوفغص هيف تقلأت يذلا ليلا اذه دادع قو

 هتتيدس نع حت يذلا يبكاوحلا نمحرلا دبع دئاولا يعاستجاللا بتاكلا انيلع علطي
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 وهو عا )1١86449-05. « ةتانكلا ضرأ يف ةيرحلا مئاست سفنتيل ءابهشلا بلح

 ةسارد يوضهتلا ركفلملا اذه لواح دقل . هرصاعمو هديع دمع خيشلل لياخ

 اهثي « ةبقاث ةقيمع تارظن كلذ يي هل ناك و مهرمعأت هلاه نأ دعب نيملسملا لاوحأ

 عئابط " ريهشلا هباتك يف اهردصأ مث ء فحصلا ىدحإ يف ةيلاوتم تاللاقم ريع

 ةحارصب كلذ لإ السوتم ءاودلا افصاوو ءادلا اصخشم لوي هثإ " داقيتسالا

 : رحل انيس حاربلطللا عضيعو « ًانيح حيصضانلا بييطظلاا

 ع ساتلل تجرأ ةمأ ريحت انك ذإ ء انسفتأ نم انطاطما نإ ٠ عوق ايو ”

 " .. ركتملا نع ىهنتو « فورعملاب رمأن « هعاطأ نم عيطنو « هدحو هلل | دبعت

 : لاو

 ةرارحلل ادألو ارصيم افاشك هروت هللا قلع دقو « هلل ١ رون نم سبق ملعلا "

 35 ةوقلاو

 لكل هلوانت اوحاتأو « ملعلا ةيرح اوقللطأو ۽ مالساللا فعب ين رهلا م اخ

 "' .. ممألا لوقع هب ترونتف < ارح ايروأ ىلإ لقتتاف ء ملعتم

 : هتمأ بطاخي ٌةدحلا نم ردقو ةيممحلا نم ءيشب لاق مث

 ديلقتلا ءادي نولتبم ء ةردقملا فرشو « عادبإلا رحاغم نع نوديعب متتأ "

 . قيتع لك ىلع صرخلا ءادبو « لمعو ركف لك يث ةيعبتلاو

 له . ةاواسملا نيأ < ةماهشلا نيآ + ةسنلل نيأ ٠ ةطبارلا نيأ « تمابتلا نيأ « ةراسللا

 ادن



 " ۴ ... ماين متنأ مآ < نوعمست

 "رايا مقحلل ةرّيغ اوفامعو « ٌرادقألا اوملظت ال هللا مكحعاس : موق اي "

 هباد لك تإ « سحاه هقرؤيو « ةيّضق هلغشت . ةركفلاب متهم « بتاكلا يكاوكلاف
 قنأتوأ ةرابع يف ةنيز ىلع كلذ دعب يولي ال مث « دصقلا حضويو ىنعملا ولجي نأ

 وه هيدل لصألا نآل « لكشلاب لصتي امم كلذ لك نع لغش يف هنإ . ةلمج يق

 رصخأب دوشتلا لاصيإلا قيقحتو + حوضولا يخوت نم هيف دي الو « نومضفا
 . دوهعللا عجسلا يبولسألا طستلا اذه يق ىفتنا انه نمو . قيرط

 ةادأ وه ظفللا ذإ « لكشلا لامهإ يعي ال تومضملا ىلع صرتلا تأ ىلع

 ةرابعلاو « ةبارغلا نم راب. سونأم حيصق لهس اته ظفللاو . هتدعاقو ريبعتلا

 ديصر نم اهعاقتنا بتاكلا نسحأ ةراتخع تاملك اهينغت ءاضمو رسيب باسنت

 هرون هللا قلح دقو « هللا رون نم سبق ملعلا " : هلوق لغم يف « يرث يوغل
 يذلا عنتمملا لهسلا بولسألا وه اذه " .. ةوقلاو ةرارحلل ادالو « ارصبم افاشك

 . نايح يبأو ظحانملاو عفقملا نيا لثم ادق يبرعلا رثنلا مالعأ هسسأ خسر

 عساتلا ترقلا رخاوأ يف ةيوضهنلا ةوفصلا هذه دادع يف دمت نأ انعسوبو

 قحسا بيدأ وهو « بيرعتلاو ةمجرتلا يقو ةياطنملاو ةباتكلا يف رخآ املع رشع
 ةلعش تاقلتا يذلا بوهوملا بيدألا اذه ( ١255-2 ١,4 ) رصستملا يقشمدلا

 بطخلا نم اددع ىقلأ دقل . هرمع نم ةثالثلا دوقعلا لمكتسي نأ لبق هنايح

 :هلوق كلذ نم " رردلا " هامسأ هباتك ف اهعمس تاللاقملا نم ةلمح بتك و

 مكؤارمأ ناك اذإ . ابيرغ ادع مكتدع ىنإ : رصم لضأ اي... ١
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 ريمغ ضرألا رهظف + مكديب روش مک ر ومأو ۽ مكءايخسأ مک قايتغأو ء مكر اي

 ىلإ مكر ومأو ء مك ءال مك قؤاينغأو ء مكر ارش مك ؤارمأ ناك اذإو

 " ... اهرهلغ نم ملكل ريب ضرألا نطيف « مكتاسن
 ٠ ةبورعلا ددصب لاقو

 ربهم و قارعلاو ماشلا ترانأق زاجسلا نم ترس ىلا برعلا ةلعش اهت] "

 يسحليوملا دمعم يرصلملا بتاكلا داورلاذ نيرئاتلا ةلقاق « ةلفاقلا هذه نمو

 يئاکح عياط يذ لمع لوأ ةباتك يف لضفلا هيلإ دوعي يذلا 35٠ 4١ ىفوتللا)

 ًارط ام قئاش حرم راط] ف يوري وهو ( ماشه نب ىسيع ثيدح ) همسا يئاور

 تالوحتو تاريغت نم نادلبلا رئاسو رصم ف ةيتارمعلاو ةيعامتجالا ةايحلا ىلع

 : هباتك لهتسم ق لوقي . نينسلا نم ةثيدح دوقع ةعضب لالا

 : لاك ماشه نب ىسيع انثدح

 يشمأ « ( يعفاشلا مامإلا يآ ) « مامالا ءارحص يف ينأك ماتملا ف تيأر
 كلت نيب يسفن ثدحآ تنك و ... ءارمق ءارهز ةليل يف ء ماحرلاو روبقلا نيب

 هدجع ةو . هريك و تاستإلا رورغي < روحصلا كيتاه قوفو ء روبعلا

 .. مآ وك ف دشا رسا و 3 ةا وعد ل ةقارغإ و عم رق

 ةحرب اذإ ... ركفلاو طوطتلا كلتو ءريعلاو ظعاولل هذه يف انآ امتبيو

 نسم قشنا ريق ثتيأرف ء روعذل | ةتافتلا تفتلاف . يفتك يمضشت هن تداك ۽« يفلح ن
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 ةباهملا ءاهب هيلعو ء ةماحلا ميظع « ةماقلا ليولع لحجر هنم جرح دقو < روبقلا كلت

 " .... ةلابتلاو فرشلا ءادرو « ةلالجلاو

 ترقلاو رشع عساتلا نرقلا نيب موضعخلا يسحليوملا بتاكلا اذه

 ثيدح "اذه هباتك“ يف عمج ذإ اح وحزم وأ امرضنع اضيأ هبولسأ ناك «نيرشعلا

 ىلعق . عوبطللا لسرملا بولسألاو عوجسملا تاماقملا بولسأ نيب "... ىسيع

 ريعتسي نيح < هباتك ناونع لتم يتاذمملا تامزلا عيدي ىحتم وحني هانیآر نيح

 جسني مث + ماشه نب ىسيع وهو تاماقملا لطي مسا نم ادمتسم ًاتاوتع هباتكل

 ةديقملا ةرابعلا هراثإب ( هباتك لهتسم يف عطقملا اذه يف ر ًاضيأ هلاونم ىلع

 ء لسرلا ديدحلا بولسألا ىلإ حني هتياور ءازحأ رئاس يف نآلا هدمت ء ةعوجسملا

 ةثادحلا باب حاجتب يحليوملا جلي كلفبو « ةثورولل ةيلقفللا فراحزلا نخ ًادعتيم

 ىلع يبدألا رثتلا يث يبولسألا فاطعتالا هبشي امج هدئار دعي يذلا يئاورلا هدرس يف
 ثيدحلا انلاع يف ةثدحتسملا ةماعلا ةباينلا ةرئاد ةيهام نع لاسي يذلا اشايلا كاسل

 : رضحتلملا

 ؟ ةبايتلا امو - : اشابلا "

 ةيئاضق ةطلس يه ديدحلا ماظنلا اذه يف ةبايئلا - : ماشه نب ىسيع

 ضرغلا و« ةيعامتحاالا ةئيطا نع ةياينلاب نيمرا ىلع ةيئادحلا ىوعدلا ةماقإب ةفلكم

 هير يذلا ريعألا يرعنلا عطقملا اذه ." ةيوقع الي ةعرح ىقبت ال نأ اهئاشنإ نم
 اذ هقيس يذلا عطقملل هيولسأ يف رياغم < رسفتسملا اشابلا تاسل ىلع يحليوملا

 « ةيعيدبلا ةنيزلا حمالم نم ماتلا ولخلاو ةلوهسلاو رسيلا ثيح نم « هسفن بتاكلا

 ءرللا تاسل ىلع يرمي مالك اهنأكو قارقرلا لودعلا ءامك تارابعلا ىلاوتت ذإ
 . احضاو اغئاس احيصنف كلذ عم ىقبي مالكلا اذهو . ةمات ةيوفعب



 « يئاورلا وأ يصصقلا نفلل ماع هحوب حلصألا وه بولسألا اذه لثمو

 بولسا حيصيل نيح دعي ةيلغلا هل بتكتس يذلا حمسلا رجلا بولسألا اضيأ وهو

 . ع اتم تود ربصصعلا
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 لوألا د
 يبرعلا بدألا يف ةلاقملا
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 اهتاموقم  اهراوطأ

 ثيدحلا رثنلا ناولأ
 ثيدحلا رثنلا مالعأ

 باتكلا مالعأل جذامن

 قافد رمع روتك دلآ
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 يبرعلا بدألا بف ةلاقملا

 : ميدقلا بدألا يف ةلافملا -أ

 ىلع تلثمتو .ةرحهلل يناثلا ترقلا قنم يبرعلا انيدأ يف ةلاقملا روذب ترهظ

 امو ةيناوحعالا لئاسرلاف .ةيملعلا و ةيناوعخالا ةصاحخ و ءلئاسرلا ف اهروص نسحأ

 تناك يلا لئاسرلاو «باتعو فاصواو تارظانمو تارماسم نم هيلع رودت

 رخقلاو ءاحشاو حيدملاو لزغلاك رعشلا اهب درفت يلا تاعوضوملا لواتتت

 .يبرغلا بدألا يق اهداور دنع تفرع امك ةلاقملا صئاصتع سكعت «ءفصولاو

 اهيقو .ةيقالاحعألا ةلاقملا ىلع ديح لقم ؟'”يرصبلا نسحلل لداعلا ماسلا ةفصف

 :لوقي

 ءلئام لك مارق لداعلا مامالا لعج هلل |١ نأ نيس قلل ريمأ اڀ - ملعا )

 «مولظم لك ةفّصنو ؛فيعض لك ةوقو دساف لك حالصو رئاح لك دلصقو

 هليا ىلع قيفشلا يعارلاك -نيتموملا ريمأ اي- لداعلا مامإلاو «فوهلم لك عّرفمو

 نم اهيمجيو ءةكلهملا عتارم نع اهدوقيو ءيعارملا بيطأ اه داتري يذلا «قيفرلا

 ككللم اميف -نييمؤلا ريمأ اي- نكت الق ...رقلاو را ىذأ نم اهفنكيو ءعايسلا

 رقفاق «ءلايعلا دّرشو لاملا ددبف ءهلايعو هلام وا «هديس هتمتتا دبع كليا

 يف ةييدلا ةكرشلا ف اشيمع ارتأت رستا اطعام ايقت اعرو ناكر :يقرت اهيفو ةرسيبلا ل رتل مث ءةميقلا ق دلو ؟'7

 م ٣د قرتو م 115 ةعم يف دلو .مالاساإإلا
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 ' الو ,نيلهاملا مكت هللا دابع يف -نينمولملا ريمأ اي-مكحت ال ..هلام قّرفو ءهلهأ
 ةف الو °" الإ نمونم يف نوبقري ال مهنإف :نيفعضتسملا ىلع نيربكتسملا طلست

 .(كلاقثأ عم ًالاقثاو كلاقثأ لمحتو «كرازوأ عم رازوأ و كرازوأب ءوبتف

 «يرصبلا نسحللا هاري امك «لداعلا ماماللل ةقيقد ةروص ةعطقلا هذه يفق

 صيخشتلا ىلع هصرح اتل سكعتو ءلاصتا دشا يظعولا يقالعألا ههامتاب لصتت

 ءةلالد ىوقأ نوكتل ءقرشلا عقاولا ةرئاد ىلإ زمرلا ةرئاد نم ةروصلا جارحعاو

 .ةنسحلا ةظعوملا زاربإ ف ىودح رتكأو

 تالاقلل نم هبشلا ةسيرق 7'2بناكلا ديمحلا ديع لئاسر نم اريثك نإ مث
 داكت يلا هبتك لوصفو '"”ظحاملا لئاسر كلذك و اهعاونأ فالتحا ىلع ةثيدحلا

 نم ررحتو ريبعتلا يف قالطناو «ةبذع ةهاكف نم اهيف امو :عوضوم لكب ملت

 ريخ ربتعت «تارابعلا اقيسوم يف عيونتو ءروصلا نيولتو راكفألا يف قفدتو ءدويقلا
 تالاقم ىلع الشم انبسحو .ميدقلا يبرعلا انيدأ يق يلاقملا جذومتلا ىلع لثم

 هرصص لق دادغيو ةرصيلا ةايح هيف روص يذلا "ءاللخبلا باتك“ ةيريوصتلا طسامللا

 ضعب صاخشأ يف «لسخبلا نم ةعئار جذامت ضرعو ءهقدأو ريوصت نسحأ

 . هيلع ًاملع حبصأو هب درفت بولسأب :مهنم هتثينع مهتعدتبا نم ضعبو ءهيرصاعم

 فلكتلا وحن ةميمذ ةوط ةيلاقملا لئاسرلا رطخت يرحمها عبارلا نرقلا فو
 هيضتقي امع -دقتلا رظن ن اهدعبي امن «بولسألا ةرححتم تدغف «قهرلاو

 .دهعلا :لاولا
 عر ۷د زاس 1727 انس نريسابعلا هلق هيم نب مادقع رع تاور بتا ناك ؟*'

 ا فلأ بدألا ملاع يف ةعماو ةرهش هل ع ب۷د ر اه ١ ۵۹ ةنع ةرصبلاب فلو ظحساشاب بقتملا رض نب ورمغ ره ؟'
 م ھال و س 7 ه5 ةحس لارت .هب درفت بولسأ هلو ع رترم لك



 ابتاك ترقلا افه يف دم الو .قالبطناو ةيرحو قفدت نم ةثيدحلا ةلاقملا بولسأ

 .هريوصت ةعاربو هيتاعم ةرازغو هريبعت ةقالط ف ؟'”يديس وحلا ناي ابأ لاداعي

 ةيعوضوملا تالاقملاب هبشلا ةديدش -لوطلا نم اهضعب هب مستي ام ىلع- هلئاسرف

 اهحلصأ لعلو « ةعراب ةيصخش روص "ةسئاؤللاو عاتمالا" هبات فو .ةثيدحلا

 يهف <« '””دابع نب بحاصلل هفصو -ةلاقلا نع ثيدحلا ضرعم يف- ليثستلل

 حوضفملا مجهتلا نم ايلاحخ» انيصر اداه ابولسأ اهيف عزتلا « ةعئار ةيئاحه ةروص

 نإ) : لاقق « هيلإ ىمر يذلا ضرغلا هسقن ىلع توفي ال ىتح ءيذبلا بابسلاو

 بدأ لك نم فتن دق ؛ تاسللا حيصق <« باولا رضاح « ظوفحملا ريثك لحرلا

 ةمكحلا لهأ ىلع بصعتلا ديدش وهو . . افارطا نف لك نم ذحأو« ءايشأ فيفح
 وهو . . . قطنللو اقيسوملاو ميحنتلاو بطلاو ةسدتضاك" اهئارحأ لف نيرطظاتلا و

 مهلك سانلاو . . . كاذب سيلو « رعشلا لوقيو « ٍقاوقلاو ضورعلاب مايقلا نسح

 ء هباوثلا فيقط « باقعلا ديدش « هتطسبو هرادتقاو هتطالسو هارد هنع نوعمج

 عيرس « سأرلا ةرارج بولغم « اليلق اريثك يطعي ٠ ناسللا ءيذب ء باتعلا ليوط

 «لضفلا لعأ ىلع فقو هدسحو . . . دوقح دوسح « ةريطلا بيرق « بضغلا

 . ةمأ يفند < اسان كلعأو ًاقلعع لتق دقو . . . ةياتكلا لهأ ىلع راس هدقحو

 ىتالاو < عساو هيلع لخدلل نأل <« يغلا هبلغيو « يبصلا هعدني - اذه عم - وهو

 لئاسرو « همالک نم اعيش راعأ ناب مدقتي انالوم : لاقي هتأب كلذو ء لهس هيلإ

 هب حصقاو ءهمالك ديفتسأل الإ . . . هيلإ ضرألا تبح امف «ةروثتمو ةموظنم

 .ه 611 ةئس قرت ةباتكلا بولسأ لإ هصهنم ىلع رئاسلاو ظسادملا فيملت ءسايعلا نب دمع نب يلع رش ©

 ةلودلا نسز ةرازرلا لوت «ةضللا يف اناعو اعهشنع ايد ناك“ دابع ني ليغاعتإ مسالا ربأ ره : دايع ني بحاسلا 7

 له ٣۸۵ ةنس اوت .ةيهيربلا
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 وبأ اهغاص «بياعملا نع فشكلاو ئواسلا ريوصت ف ةعئار ةلاقم اهنإ
 ."«الضيبلا" باتك يف اهعدتيا يلا ظحامللا هذاتسأ روص رارغ ىلع نايح

 ضعي اومدق برعلا نأ ىلع اليلد اهاتضرع يلا ةليلقلا ةلعمألا هذه ف تإ

 عم «يلاقملا بدألا تحت اهج ردن نأ حصي يلا ءةعتملل ةيبدألا لوصفلاو لئاسرلا
 .ةلاقملا حلطصملا دبدمت يف لادتعالاو زواجتلا نم ءيش

 : ةيدحلا بدأآلا يف ةلاقملا - ب

 .اقيئو اطابترا ةفاحصلا خيراتي ثيدحلا انبدأ يل ةلاقملا خيرات طيتري

 ىلع -ترهظ ام لوأ-انبدأ يف رهظت مل- '”يعوضولاو يتاذلا اهيعونب-ةلاقملاف
 .ةفاحصلا ضخ ل تا شت لب ۽« يب رخلا بدألا ف اهنأش ؟«لقتسم نف اهنأ

 ىلإ تلج ۽ .ةفلتخملا اهضارغأ تمدعحو اهروهظ ذنم ةايلا ةمسن اهتم تادمتساو

 يف ةلاقلا روطت نع ثحبن نأ اتيلع امازل ناك اذلو .اهباتكو اهيررحم ءارآ اهئارق

 .تالجملل بتكت يلا كالت نيبو «فحصلل بكت يلا

 < ةضهنلا لالعع ءةيرصملا فحصلا ف ترهظ ىلا تالاقملا انضرعتسا اذإ

 :ةعبرأ راوطأ ف ترم اهنأ د

 د رعأو هلويمو هقطاوع تارثأب ةنرلم هتباتك تركت «بئاكلا ةيسخش اهيف زرمت يلا كللت :ةيتاذلا ةلاقثلاب دصقي "*
 هلارهلو بتاككلل ةيصخش نع ةديعب نتوكتو .اديعم اعرضرم جلاعت يلا كالت :ةيعوضوللا ةلاقملاب داري اسي
 , د يلام ر
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 يملا ةيمحرلا فحصلا باتك اهلثعو «ىلوألا ةيفحصلا ةسردملا روط :لوألا روطلا

 ' 'ةيبارعلا ةروثلا ىتح روطلا اذه دتعو ءاهرادصإ ىلع تناعأ وأ ةلودلا اهتردصأ

 ةعافر)ةرتفلا هذه فحص ريرحت يف اوكراش نيذلا باتكلا رهبشأ نمو

 مهيولسأ ناكو «ةرتفلا هذه باتك يديأ ىلع ةلاقملا ترهظ دقو . “يع راطهطلا

 ةيعيدبلا تاتسحابو ثغلا عجسلاب رععزي وهق < طاطمنالا رصع بيلاسأ ىلإ برقا

 نورشلا' تالاقملا هد لوألا عوضوملا ناك دقو ءةحوجمملا ةفلكتملا فراحرلاو

 ةيعامتجالا تووشلا ضعبل اتايحأ توضرعي ارناك باتكلا نكلو "ةيسايسلا

 حض .ةيميلعتلا و

 نيدلا لاج ةوعدب ترئأت ىلا ةيلاتلا ةيفحصلا ةسردملا ترهل هيفو :يناثلا روطلا

 دي نييروسلل تاكو .ةيبارعلا ةكرحلا تقيس يلا عافدنالاو ةروثلا ح وربو يناغفألا

 ةسردملا هته يف زرب دقو .اهتايح نم ةلحرملا هذه يف ةلاقملا ريوطت ىلع ركدت ال

 مهنمو ءرصم ف نيطولا حافكلا خيراتب اهفيرات طبترا يلا تايصخشلا نم ددع

 هذه تللح دقو . . . يكاوكلا نمحرلا ديعو دبع دمحم و «:قاحسإ بيدأ

 ءاعيشن اعيش بعشلا نم برشا :تلضآو ديس لح ىلإ محبسلا دوق نم ةسردقل

 . ىقتولا ةورعلا" هتنيرحو ةيحاللصإلا هتكرحو هدبع دمع خيشلا ريثأتب كلذو

 ىفطصم مهتمو .ةثيدحلا ةيفحصلا ةسردملا عئالط ترهلق هيفو :ثلاغلا روطلا

 دهع يف تاشت ةسردلا هنهو . . . ديسلا يفطلو تارطم ليلحو "”لماك

 ككلارتألا لبق نم رسم لا ييركسعلا ملا ,نيدلقتلا تاارااشابلا دش اشاي يبارع دمحأ اهب ماق نيف ةراردلا يبه 9

 .دااليلا ىلع نيطل كل تيير والا دضو

 .م ادر ةخس [ رص اًظهلح لإ دلو «ةيعافر دج ريش ؟"

 عبضتو ءاسترق يف قرشا ملت .نيقعولا برملا سسسزام ,م ١۸۲ ۴ ةنس ةرهاقلا يف دلو اشاب لاک ىقطصم رش '”

 ,م 5158 ةنس ارت بئاحألا نم رصم ريرق لف يعسي حو ءةيرخلا جورب
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 ذإ .هتلت يلا ةيبزحلا تاعزئلابو ءهتشيس نينا ةينطولا تاعرتلاب ترثأتو ء لالتحالا

 ملظنتل ءةيسايسلا بازحألا ترهظ هنأ ءرصل يزيلكتإلا لالتحالا ةصيتن نم تاك
 ىفطصم ناكف .ةصانخلا اهلثمو اهتفسلفل اقفو :؛كارتألاو زيلكتإلا دض حافكلا

 ديسلا يفلعل تاك و "ءاوللا" هتفيحص ىلع هثدابم رشنيو نيطولا برا لش لماك

 ةيسايسلا هراكفأ رشنيو ءرصعلا كلذ يفقثم مضي ناك يذلا ةمألا بزمع لثمب

 اهامتا هما فحصلا هذه رثكأ نأ ةقيقحلاو ."ةديرجلا" تاحفسص ىلع ةيفاقثلاو

 ةيطنلا ىلإ برقا يهو .عوضولل دونحي ةدودعغ ةلاقملا تناك ءاديدش ايسايس

 دقف ةمآلا بزح ةفيحص "ةديرلا" امأ .ةنزتلل ةثداطا ةلاقملا ىلإ اهنم ةيسامحلا

 ملعلا ساسأ ىلع «ثعبلاو ديدحجتلا ىلإ ةوعدلا لمحت اهنأب ؛نيحلا كلذ ف تريم

 دقو ءةيرظنلا ةسايسلا نوؤشبو :ميلعتلاو ةيبرتلا تووشب تينع اذلو «ثيدحلا

 دعب اميق ةيعامتحالاو ةيبدألا ةكرشلا اوداق نيذلا ياتتكلا نم ! یک اددع تدر

 كلمو ءداقعلا دومحم سايعو «يتزاملا رداقلا دبع ميهاربإو ؛نييسح- هلط مهنمو
 ةيبدألا ةكرجلا ٌنيطاسأ -ةقيقحلا يمه ءالؤهو ."ةيدايلا ةثحاب" فصان نيفح

 ديسلا يفطل هيعل يذلا رودلا كردت انه نمو ٠ نييرخلا نيي ترهل يلا ةثيدحلا

 هذه تطح دقو ."ليملا ذاتسأ" قضم هنوعدي نوتحابلا حبصأ ىتح «هتديرحجو
 ءعجسلاو ةعئصلا دويق نم هتصلخ «ةرابج تاوطخ يبدألا بولسألاب ةسردملا
 نم هتلومج قوفت يتاعملا و راكفألا نم هتلومس تدغ ىتح « اطيسب ارح هتقلطأ
 . يعيدبلا ثيعلا و فرخ ر لا

 نم اهالت امو لوألا ىمظعلا برحلاب ًاديتو ءةشيدحلا ةسردملا :عيارلا روطلا
 كثادحألا هته مهأ نسو ءيقع ىلع اسأر ةيرصلل ةايحلا تبلق ماسح ثنادحأ

 ةايحلا ق اهرثأ تك رت يلا فحصلا نم ةردفلا هذه يل رهظ دقو .1 ۹١۸ ةروث
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 دقو "لالقتسالا" ةديرجو :"روغسلا" ةديرح ةصاع ةلاقملا فو ءةماع ةيبدألا

 لکی نيسح نمش اسا" ةديرتبو ةروسح هلع روکا سرير قف كراج
 ةماعلا ةفاقثلا ثب ىلإ ليملاو ةيملعلا ةقدلاو زيكرتلاب روطلا اذه يف ةلاقملا تزاتماو

 .ثيدحلا يبدألا بولسألا وهف اهيولسأ امأ .مكوقعو سانلا قاوذأ ةيبرل

 : ةلاقملا بدأو ةلجملا

 اهب ةعيطب ةلخاف انأش مظعأ ةيبدألا ةلاقملا ريوطت يف ةلخا رثآ تاك

 مث .ةيمويلا فحصلا لمت امم رثكا باهسالاو ديلا نم لمحت ءاهرونص ديعاومو

 يه اهب لصتي امو ةسايسلا نأ ىرن امدييف .ةغيحصلا ةياغ نع فلت اهتياغ نإ

 نمو .لوألا ماقلل ف بدألاو ةفاقثلاب ىتعت ةلحما نأ دم «ةقيحصلل ىلوألا ةياغلا
 تعضو يلا ”فطتقملا" ةلج ةيبدألا ادعضهن يف اريطعخ ارود تبعل يلا تالا مهأ

 "لالما" ةلميو ءيبرعلا ملاعلا يق ريكفتلاو ةباتكلا يف يملعلا جهنملا سسأ

 اهعيج تاللا هذهو "يتاكلا" و ”يرصملا بتاكلا" و "ةفاقتلا" و "ةلاسرلا"و

 .اهريغو "بادألا" و ”بيدآلا " و "فوشكلل" ناتبل ف رهظو ءرصم يف ترهظ

 : يلي اميف ةلاقملا ريوطت يف ةلحملا رثأ زحون نأ نكعو

 راكفألا لقنل ةيتاوم ةادأ حيصأ ثيح «ةباتكلا بولسأ بيذهتو ةغللا عيوطت ١-

 .ةقيدخلا

 .ةيعوض وم وه ةيتاذ نم ةعوتتم تالاقم رشنل اهتاحفص ع استا - 7

 لقتل ىلوألا ةليسولا اهولعح و ةلاقملا نقب اونع نيذلا باتكلا نم ةقبط قلعح-*

 .مهئارآ ةعاذإو مهراكفأ



 دقو «نانيلو رسم يف ةثيدحلا ةيبدآلا ةسردملا مالعأ ءالؤه نم زرب دقو

 ةسرامملا لوطي اهصئاصخ تتايتساو باعكلا ءالوه ضعب يبيلاسأ تحضتا

 زاعمب يذلا يملعلا هبولسأي فرع يذلا فورص بوقعي لثم .نارملا ةموادمو
 هول و ةرايعلا ةطاسيو ظفللا ةلوهسو ءاصقتساللاو ديدحتلاو حوضولا و ةقدلاب

 ىلع دمتعي يذلا يباطنملا هيولسأب يطولفتملا زاتعاو ءدارطتسالاو وشحللا نم

 عمجي نيسح هط بولسأ ناك و .ةركفلا ضرع ا باهسالاو نزاوتلاو فدارتلا

 مجهي ال وهو .اعم روعشلاو لقعلل ةذل هيفف ءنفلا ةيئاذو ملعلا ةيعوضوم نبي
 .كروعشو كللقعي وأ كديب ذععأي مث افيطل اقيدص كاقلي اهنإو ؛هيآرب كيلع

 .رذحو ةطيح يف هب كمزليو احضان يأرلا كملسي ىتح ثحبلا يف هعم ككرشي

 هدنع لقعلا بناح ىغطي نيمأ دمحأو .وشحلاو راركتلا وه هبولسأ ف بيع رهظاو
 هبولسأ زاتما اذلو ءطافلألا ال يناعملا باحصأ نم وهو «ةقطاعلا يبناحج ىلع

 دمحأ بولسأو .ضرعلا ي زاجيإلاو .فصولا ف ةقدلاو هريبعتلا يف حوضولاب
 عءيقيسوملا تزاوتلا و ةيظفللا ميقلا ريفوت و ءقتأتلاو ةعنصلا ىلع دمتعي تايزلا نسح

 نيزاتمملا ةلاقملا باتك نم ةعيفر ةقبط تقلح دق تالا نأ ررقت نأ انيسمعو

 .نييملاعلا ةلاقملا باتك رباك عم ةنزاوملا يق اوتبثب تأ نكي

 ةيرثنلا عطقلا ضعب فرع دق ميدقلا يبرعلا بدلا نإ :لوقلا ةوفصو

 ةهحو نم بتاكلا هماعي ءنيعم عوضوم لوح رودت تناك «لوطلا ةطسوتملا
 هذه نمو .ةثيدحلا ةلاقملاب هبشلا ةبيرق -تالاقم ىعدت نكت مل ناو- يهو ءهرظن

 تتناك تاعوضوم لوح رولت يلا لئاسرلاو ءةينارح اللا لئاسرلا ةيرثتلا عطقلا

 هباتك ل ةيفصولا ظحامللا روصو «ءاترلاو رصضفلا و ءاصطاك رعشلا ىلع ةروصقم

 هبتك ام ضع. كالذكو ءريودتلاو عيبرتلا ةلاسرك هلئاسر ضعب يف وأ "ءالخبلا"
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 ةلصلا ةبيرق ىرصعأ ةيرثن عطق كانهو ”ةسناؤللاو عاتماإلا" هباتك ن تایح وبا

 .دودحلا ريخلا اذه ل اهرصح ىلإ لييس "لل ءةثيدحلا ةلاقملاب

 «تالخاو فحصلا تاضحأ ف تأشن دقف ؛ةقيدمللا ةيبرعلا ةلاقللا امأ

 بيلاسأب ًاهيبش -ءدب يذ عداب- اهبولسأ ناك دقف .ًايعيبط ًاروطت تروطتو
 لهسو ءاهتغل تلهسف «تروطت نأ ثبلت ىل من .طاطمالا رصع يف باتكلا

 تبعلاو ةيلفقللا فراحرلا بنتو ؛قاهرالاو بفلكتلا نم الو ءاهبولسأ

 . يعي ديلا

 ةيداصتقا و ةيسايس نم اش رصح ال تاعوضوم ةلاقلا هذه تملاعو

 مهييلاسأب اوفرع ءاهباتك نم ريبك ددع رهتشاو ةينيراتو ةيدقنو ةيعامعحاو

 داقعلا و ينزالاو يطولفنلاو نيسح هط لشم ةيبولسألا مهصئاصخو ؛ةريسللا

 .. .باتكلا نم ءال وه ريغو هدا ر يمو ةميعن ليئايمو

 :كلاقملا تاموقم

 ىلع ثيدحلا رسععلا ل : ييسيس رل يشو "ةلاقلا" ج الاطصا قلطي

 وأ ةيملع ةلأسم وأ ةساع ةركف وأ اصاخ ايآر حضوي يذلا بوتكملا عوضوملا

 ىلع موقت يهو .نيهاربلاب اهديؤيو بتاكلا اهحرشي :ةيعامتحا وأ ةيداصتقا

 بولسأ وأ ر ةطخ كلذ دعب اطو ء(ةرابعلا أر بولسألاو ءةداملا :ةثالث رصانع

 .(يلقع

 بح و ع انقإلاو ميلعتلا ىلإ يمرت يلا ةيركفلا لئاسملا نم ةداملا تناك امو

 .ةلوقعم ةحجيتن ىلإ يدوت ىتح ءضقانتلاو ءاطح ألا نم ةئيرب ةحيحص نوكت نأ
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 نكمأ ءارقتسالا ققحت اذإف «جئاعلاو ماكحألا ريرقت ل ردحلاو ةطيحلا نم دبالو

 اهتّدحو تامولعملا ةيمك ردقيو «لوقي اميف بتاكلا دصتقا الإو « ماكحألا ميمعت

 .ةلاعقملا ةميق توخت

 نوكتل هيترتو هميسقت ثيح نم يودعملا اهبولسأ يهف ةلاقللا ةطمح امأو

 ىتح <« اهدعب امل ةمدقم « اهليق اهل ةجيتن ةيضق لك توكت ثيحب « ةلصاوتم هاياضق

 .ماتخلاو ضرعلاو ةمدقملا ىلع موقت ةطنلا هذهو .ةدوصقلا ةياغلا ىلإ اعيمج يهتنت

 ةتيعم «ع وضوملاب ةلضتم ةريصق ءءارقلا ىدل اهب ملسم فراعم نم فلأتت ةمدقملاف

 وأ ضرعلاو .هب لصتت فراعم نم اهيف ريشت امو ءهل سفنلا دعت ام همهف ىلع

 ةجيتن ىلإ تهتنا ءاوس «بتاكلا اهيدؤي يلا ةيسيئرلا طقتلا وه :ءع وضولا بلص

 ةيسيئر ةركفل ةعضاعو ءاعم ةلصتم عقاولا ف يه جئاتن ةدع ىلإ مأ ةدحاو

 _ هتمعأ و

 اهحتم :نيهاربلاب اديؤم :مهملا ىلع مهلا امدقم ءايقطنم ضرعلا توكيو

 نوكي اهدنعو «ةلاقملا ةرمث يه ةقانللاو ءهدصقي يذلا هرانم اهنأل ءةمئاخلا ىلإ

 «ةميرص ةحضاو «ضرعلاو ةمدقملل ةيعيبط ةحيتن توخت نأ ديالق .توكسلا

 ىلإ جات ال نيقيو عاسقا ىلع لدت ةمزاح ءاهتابثإ دارملا ةيسيئرلا رصادعلل ةبصخلم

 .ةلاقملا يق دري مل رححآ ءيش

 حج ۾ ىلع نيبن تأ هعم رثعتي ءاديعب افالجخا ةلاقملا باتك بيلاسأ فلتختو

 ىنعملا ىلإ حنمي يذلا حضاولا ئداطل هيولسأ نيمأ دمحألف اهبولسأ صئاصح ةقدلا

 هطلو نزاوتلاو جاودزالاو ءيعيدبلا فرحزلابو ءظفللاب همامتها نم رثكأ هب متهيو

 :لوقلا عيطتسن كلذ عم انتكلو .هيلع املع حبصأو هب درفت يذلا هبولسأ نيسح

 .لامدللاو ةوقلا ىلع يوطني يذلا حوضولا يه ةلاقملا بولسأل ةمزاللا ةفصلا نإ
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 ثيبدحلا رثنفلا ناولأ

 فكع دقق رشابم ريغ رحآ ريثأت «ةفاحصلا ءار و تتناك ىلا ةعيطملل ناك

 نوبدأتملا علطاق ةيبدألا بتكلا تاهمأ اورشنو «ميدقلا بدألا ءايحإ ىلع ءايدألا

 ةيانعلا نم امهقح ىنبملاو ىنعملا لوت يلا ةليمحلا ةيئايبلا بيلاسألا كلت ىلع

 نيبدأتملا ضعب مالالا ناكو .ةاكاو اديلقت اهوذح نوذتحي اوعرش مث ءمامتعالاو

 اهرمجرت مث اهب اوبجعأو تاغللا كلت اوؤرق دقف ءرععآ عفاد ريثأت ةيبنحألا تاغللاب

 عقو نأ ناكو .ةيرثتلا ضارغألاو بيلاسألا يف ديدجتلل ةيوق ةقاط اهنم اودمتساو
 .تابثلاو ديلقتلا ةوق «نيتديدش نيتيذاح نيتوق نيب كلذل ةجيتن يبرعلا بدألا

 ةلصحم ثيدحلا بولسألا روهظ كلذ رثأ نم تاكو .روطتلاو ديدجتلا ةوقو

 هط لوقي كلذ يقو .ءادألا لاهو نايبلا ةعاصت ميدقلا نم ذححأ «نيتوقلا بذل

 :"هدغو هسمأ نيب يبرعلا بدلا" لوح هل تیک ددص ا نيسح

 ءارو ىلإ ثيدحلا يبرعلا لقعلا عفدي لازامو ميدقلا بدألا ءايحإ ناك"

 ثيدحلا يبروألا بدألاب لاصتالا ناك امك ؛رارقتسالاو تابثلا رصنع هيف يوقيو

 تأ بيرغلاو .لاقتنالاو روطتلا رصنع هيف يوقيو ءمامأ ىلإ يبرعلا بدألا عفدي

 ناك و .عافتتا دشأ هب عقتناو فينعلا سكاعتلا اذط تبث دق ثيدحلا يبرعلا لقعلا

 نيده نيب عطاقتلا متي تأ ءنرقلا اته لوأ فو يضاملا نرقلا طسوأ ف ىشخي
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 مهنم قيرف بهذيو ءةعحر ريغ نم ءارو ىلإ نيبدأتملا نم قيرف بهذديف نيهامت الا
 :نيتسكاعتملا نيعقيرطلا نيتاه نيب يبرعلا بدألا عيضيو قاتأ ريغ يف مامأ ىلإ

 " . اهتم دافتساو ةتحملا هلش تبث بداآلا نكلو

 محتقاف «قامعألا نم يبرعلا عمتخلا ةايح كرحو ثيدحلا رصعلا لبقأ

 بدألاو عامتسالاو ةسايسلا يف ةصاخللاو ةماعلا انتايح نم ناديم لك روطتلا

 ةعيبطل تاك امك هنوؤشو هتالكشمو هراكفأ ناديم لكل تاك و ءاضقلاو مولعلا و

 كلت ديقعتو .راكفألا هذه عيونت ف رثأ عملا يف ثيدحلا ناسنإلا رود روطت

 كالت نم ناديم لك يف اسراف ثيدحلا ناسنإلا راس دقف نووشلاو لكاشلل

 .اهب همامتهإ بطقتستو ءارشابم اسم اهنووش هسمت يلا نيدابلل

 هنس عرتنا مث رعشلا ىراح «نيدايملا هذه يف ايلج ثيدحلا رثنلا ناك و

 :تالكشلاو راكفألا كلت نع ريستلا ف ةقفولل ةعرابلا ةادألا ادغف قبسلا بصق

 اهلقتو اهباعيتسا يف ةديدش ةنورمو ءاهنع ريبعتلا نسح ىلع ةميلفع ةردق رهطأ ذإ

 .اقّيش اسيسس ًالاقن

 ةعيبط اهتضتقا ةصاخ حمالم مستت اناولأ رثتلا اذه نم زيمن نآ ادعسويو

 :اهقده و اهنومضم

 : يبه امتجآلا رتنلا

 قيعتو ةمألا مسح ق رحخنت يلا ةيعامتجالا دسافملا لواتتت هتاعوضومو

 يوذي يذلا رقفلاف" ءييلسلا عمتخما ءانيو مدقتلا رامضم ف قاللطنالا نع هتارطح

 ءاديعب ءايربكلاو ةفنألاب حوطيو ةيبألا سفنلا لذيو رضتلا باهإلاو ضغلا بايشلا



 ىلع مث دق- ةدلجتللا سفنلا اهرئإ ىلع راهنت ةححرص ةعئاجلا ةدعلا خرصت نوح

 نورشحبي ؛ءاينغألا نم ةليلق ةئقل نوحدكيو نودكي قرشلا ءانبأ نم ريثك رودص
 مهو ءءاعشلا ةرابصو ظيقلا ةرامح يف نيكاسلا ءالؤه عمج ام داسفلا دئاوم ىلع

 ماقسلا نم نوولتيو يرعلاو عوسملا نم توروضتي مهؤادبأو ىوطلا ىلع نوتيبي

 ضابو قرشلا ءانبأ نم ةرهمجلا سوؤر يف هشاشعأ ىنب يذلا لهجلاو .باصوالاو
 ةمألا ءانبأل متفتو براي نأ بجي تاليعزعو تاافارحح ايتدلا المو خرفو

 نيبارملل ابهن تاك نيكسملا حالقلا نإ .يسسانألاك اوشيعي ىتح رومألا قيلاغم

 " يللا رهسو راهتلا دكب هليصحتل ىعس ام اتاودعو املطظ نولكأي نيلغتسللاو

 يعامتجالا انبدأ هي رح زي انب رهام رغ ىلع « ةثيسلا ةيعامتجالا تاداعلا مث

 . ثيدعحلا

 :يسابسلا رخفلا

 براحف ةيموقلاو ةينطولا دالبلا اياضق لوانتت هتاعوضوم تناك و

 اهلع ةيودم ممألا يف خرصب" فقوو ةعئانلا سوفنلا يف ةيمحلل راثآو رامعتسالا

 ةليحلاو ردغلاو ةليغلاو لتخلا ىلإ هبتتو اهودع ةيراخن ضهنتو اهتايس نم قيفت

 فلا اهريصم دوعو نم عشتلا عماطلا اش دمع يلا ةفئازلا لئاسولا ىتشو

 صميف داليلا هل نكع تح كلذ لك .ثدحلا اهعبتي تاعلو ضقنلا اهتياغ قيثاومو

 ," 1" يروكشم ريغ ةلَكْفو :«نيروحأم ريغ اديبع هتعاطل مهرس و اهلهأ ءامد

 يف ىروشلا ماظنب ذحألاو لالقتسالا يق ةينطولا ينامألا نبع ربع دقو

 .يقرسدلا رمعل تيمطا بدأآلا يف "'*

 .يقرسدلا بعل تيفشا بدلا يف ؟"'

 ت



 اهليس حعضوأو برعلا ةدح و ىلإ اعدو دادبتسالاو ميشا صضفهلت و مکا

 فويئاسكعلا هب موقي ناك يذلا يموُّقلا كيطضصاللا براح و .كيهتاس وشم و

 . ثيدحلا يموقلا انبدأ هب لف ام ومن ىلع .تورمعتسللاو

 :يب دالا رثفلا

 تسسمالو ءايدألل ترطح ىلا ةيتاذلا تاعوضوملا فلتنع لوانت دقق

 ةيرق فصي تايزلا نسح دمحأ لوقي .مهب طيخت يلا ةفيبلاو ةايحلا بتاوح

 فلعلاب اهولمسو اهوفقس ةقصالتم بايق هيلع ماق ضرألا نم عقترم" :ةيرصم

 ىتشل احرسم اهنوطي اولعحو سيايلا ثورلا نم تافرشب اهولمحو بطحلاو
 نيب اوعج مث جاحدلاو لوحعلاو طاطقلاو بالكلا نم نحاودلاو فلاوألا

 هبتشي غضملاو راوخلاب جزتمم ثيدحلاف .دحاو ءانف يف ناويحلا ةبيرزو نتاسنإلا

 ".ةدحاو ةيكارشا ف توشيعي ةرشبلاو ةأرلاو روشلاو لحرلاو راردحالاي

 يف رثعتيف سلما ىشغي لوجمع يس" :هل اقيدص فصي نيمأ دا بيتك

 دقو سلمي و ءهيف هسفنب يمريف دعقم لوأ فداصيو هتک رح يف برطضيو ءهتيشم

 فصجترتو هدي شعترتف ةوهقلا هل مدقتو ءهقرط لحنملا ضغو هسأر ءايحلا فل

 دقو قرت نأ لق نح لك اهضفني نأ لجخلا هلمحيف هتنافل لعشي دقو «هياصعأ

 اذه عم وه مث ...هلصعو هسفن ىستيل هسيلح ىلإ ثدحتیف هلك اته نم برهي

 ضرعيو جلجلتي الف ةيملع ةلأسم يف ملكتيو باهي الف بطخي ةحاقولا ىلإ ءيرح

 ."لحو الو ةيبه ريغ يلا هيأرب يلديف لقاح عمج يف رمألا هيلع

 بيلاسأ يف ةيناسنإلا سفنلاو توكلاو ةايحلا يف مهتالمأت نع اوربع امك

 اذه يف يللا بتاكلا ةميعن ليثاخيم ناك و ةعاصنلاو لاما اهتهس ةفيرط
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 ذإو . . . حابص تاذ تقفأ" :ةعمد ةياكح اهناونع هل ةلاقم ف لوقي ءرامضملا

 تاللفنالا ىلإ دمت امف نفحلا ةضبق نم تالفنالا يف صلت ةعمد نيعلا يف سحأ يب
 لحكتلا يقح ىلع تمرحو ءاكيلا نع نبع ترحز يابص ذم ينأل كاذ .ءاليبس

 هدسقأ مد ىوس نيع اي عمدلا ام :اذكه ذقموي نييع تيطاح دقلو ءعومدلا ملم

 قوف نافحألا هلسرت رمحألا مدلاب تونضيف ءايوقألا امأ اصيلم ءام هنوحف فعضلا

 00 امو احلم د ودخل

 رظاتلل ىءارتي مهبم حبش دخلا" :دغلا اهتاونع ةلاقم ق يطولفنلا بتكو

 ناک اعر لب ءاميحر اناطیش ناک اعرو ءاميحر اكلم ناك اعرف «ديعب ناكم نم

 اهتارذ ترثعبو اهعازجأ تللح ةدراب حير اهيلع تبه اذإ ءادوس ةياحس
 رار مص رج دغلا .دوح و اهقبسي مل ىلا مادعالا نم مدع يه امنأك تحبصأف

 ردلا هفوح يق لمعي ناك نإ كيردي اسف «هحارمأ بحطصت و هيايع بعي

 .". . . رمحألا توملا وأ رهوجلاو

 راثآلا اوقوذتف نفلاو بدألا لوقح يف دقتلا ةرمغ ءابدألا هب ضاحو

 نيسح هط ناك دقو .ماع هحوب رثألا اوردقو ماكحاألا اوللع مث ةينفلا و ةيبدألا

 ثيدحر اهتم ءدقنلا لوح رودت ةريثك تاعومجم جرح ذإ «لقحلا اذه يف ًازريم

 ةباتك يف ةميعن ليئاحيم كانهو .يرعملاو يبنتملا نع بتك امك «(ءاعبرألا

 ىرتخخأ بتك امو (ناويدلا) امهياتك يف داقعلا سايعو ينزاملا ميهاريإو (لابرغلا)
 . تاقعلل (لوصفلا)و «ينزاملل (ميشهلا داصحإ اهتم رامغلا هذه تضاح

 نوددحب) ؛عكحخلا ىلع) :«(«سوؤرلا) :اهنم ةريثك بتك هلو دويع تورام كانهو

 . . . (ناوحرأو سقمد) «(ددحجو ءامدق) «(تورتجو

er 



 قرشلا كاكتتحال ةجيتن يبرعلا بدألا يف ترهظ لا ةيبدألا نونفلا ا

 اهتياتك يف اوعدبأو «يبرعلا رثا باتكلا اه عوط دقق ثيدحلا رصعلا يف برغلاب

 باتك نونفلا هذه ناكو ةيحرسملاو ةصوصقألاو ةصقلاو ةياورلا كلذ نم ناكف

 شماه ىلع) :«تاوركلا ءاعد) :(مايألا) :هبتك ف نيسح هط مهنم نوزريم

 :هتياور ف طوؤانرألا فورعمو «ةيفئراتلا هتاياور ف تاديز يحرحو ؛(ةريسلا

 ...(يدلو لحأ نم) .(ةطيقل) :هتايور يف هللا دبع ميلحلا دبعو (شيرق ديس)
 دومحمو .(ةيركسلا) «(قدملا قاقزز :(يليلخلا نامع) هتاياور يف ظوفحم بيحبو

 امهتايحرسم يف ريثكاب دمحأ يلعو ميكحلا قيفوتو ةريصقلا هصصق يف روميت
 . . .ةريثكلا

 :يملعلا رثنلا

 ةثيدملا مولعلا ناولأ يبرعلا قرشلا ىلإ ةثيدحلا ةراضحلا هتلمح امم تاك دقو

 يبرعلا ىراقلا ىلإ اهلقتو هردص تيدا رثنلا اش حتفف «ةعوتتملا ةفاقثلا توتفو

 ملعو هتالكشمو سفتلا ملعو اهاياضقو ةفسلفلا ف ءاملعلا بتكف ةسالسو رسيب

 تاقبط و ةعارزلاو ةايحلا مولعو ةيفارغتللاو ءايميكلاو ءايزيفلاو ء«هعورفو عامتحالا

 .ةفاقثلاو ملعلا بورض نم .كلانه ام رعآ ىلإ ...برحلاو بطلاو ءولاو ضرألا

 كلت نم ًاعوضوم لواعت يلا بتكلاب ةيبرعلا ةيتكملا تألتما دقو

 هذه روطتلا للذ دقف رثنلا لمع قوعتل ةيملعلا تاحلطصللا نكت ملو «تاعوضوملا
 ةيبرعلا ف أرقن انرصو ءةعوضوملا تاحلطسلاو ةيرعملا ظافلألا تناكف ةبقعلا

 عجارملا ىلإ ةدوعلا ىلإ ةرورض دن الو ثيدحلا ملعلا هجتنأ ام لك سردتنو

 اهتردقو ةبيجعلا اهتنورم رامضلملا اذه يف ةييرعلا ةغللا تيثأ دقو ...ةيبنحألا

 تا



 ةفرعلا فونص نم يرشبلا لقعلا هعدبأ ام لك باعيتساو ٌةايحلا ىلع ةغلابلا

 . ..ملعلا تازجتمو

 يبدألاو يعامتجالاو يسايسلا اهيف ةعونتم تناك رثتلا تاعوضوم نإ
 ضرغلا نع ريعي اضاع ايولسأ بلطتت عوضوملا ةعيبط نأ بير او « يەلعلاو

 .اهتياتك نم ةياغلا غلبيل اهولجيو راكفألا مئاليو

 فرحعرلا نع دعبلاو ةرابعلا ةحص" بلطتت ةيعامتجالا تاعوضوللاق

 مكح ىلع اهيارجإو ججحلا ةمالسو تاغلايلا كرتو لمحلا حوضوو ةنيزلاو
 ةسيقألا لامعتسا يغني الف «عقاولا رمألا ةمطاعم اهم ضرغلا نال حيحصلا قطتملا

 ريغاممللا زازقتسا يضتقت يلا تاماقملا ضعب يف الإ حنا لايخلا الو ةيرعشلا '

 فرب لاو محسلا نع فارصتالا نإ ءردقب كلذ نوكي تأ ىلع مهفطاوع ةراثإو

 قوسو يناعملا قيتفت ىلإ فرصنم ركغلا نأل يهيدب رمآ رثنلا نم عوتلا اذه يف

 ."ةعجس وأ ةملك ءارو يرلا ىلإ ال ةلثمألا برضو جححلا

 لإ لصي اطسبم اضرغو ةلهس ةغل بلطتت ةيسايسلا تاعوضوللاو

 بولسأ دودح نع جرفُي ال رشا نم توللا اذه بولسأو ءءارقلا ةيلقع ىوتسم

 «يماعلا لاذتيالاو يوغللا رعقتلا نع دعبلاو ةطاسبلاو ةلوهسلا ثيح نم ةفاحصلا

 ةفطاعلا هيف رهطظت ء .ةدقعملا ةينايبلا روصلا دشح ىلإ ماقملا اذه يف ليبس الو

 هذه نأ الإ ةساج وأ هرك وأ بح نم عوضوملل بسانتملا نوللاب ةينطولا

 .هتياغو هقطنم لسلست فعضتو ضرعلا هح و هوشت الأ بجي ةفطاعلا

 ةيوقلا ةفطاعلاب ناير ءارثوم ابولسأ بلطنت ةيتافلا ةيبدألا تاعوضوللاو

 ج چ



 ماقملل ةمئالملا ةفيرطلا روصلا ع دبي فيطل لايح هراكفأي ومسيو «لاعفنالل ريثمو

 ةركفلا ةوقب ىوقت ةيبدأ تارابع كلذ لك نع رييعتلا ىلإ ليبسلا توكيو :ةركفلاو

 .ءاميالاو ريئأتلاو رييعتلا نم ةصاح ةقاط كلمت و اهتقرب قرتو

 رشابملا رييعتلا هماوق اعنقم ايملع ايولسأ بلطتت ةيملعلا تاعوضوملاو
 كرت مدعو اهئامسأب ءايشألا ةيمستو دصقلاو رسيلاو ةقدلاو حوصضولا هتام“و

 .عوضولا ىلع ىغطت تأ هقطا وع و همالحأ و ةتيصخشل بتاكلا

 تك



 ثكيدعحلا رثفلا مالعأ

 «ةيرظن رومأ الإ وه نإ ثيدحلا رثنلا بيلاسأ نع ثيدح نم مدقت ام نإ

 احورو ةزيمم ةمس ةباتكلا يف اهيلع ناعلخي تاذللا هماظنو قيبطتلا لكش اهصقني
 تاريجش ةيذغتل ةمزاللا رصانعلا يوتحت يلا ةبرتلا نأش كلذ يف اهنأش ءاقنورو

 نم اعاونأ اهيف تَرَ اذإ ىتح ءالفغ ةرومطم ىقبت رصانعلا كلت ناف ؛درولا
 اهتاف يق اهلثمتتو ءرصانعلا كلت ذعأت ةريصش لك تدحو «درولا تاريجش

 رفصألاو ءرمحألا كانهف ءانول ةريجش لك جرستف ءاهتيصخش ةمسب اهنولتو
 ...دورولا ناولأ رثكأ امو .. .ضيألاو

 دق دحاولا عوضولملاف .بولسا بتاك لكل «باتكلا بيلاسأ نأش اذكسهو

 بتاك لك ةملاعم يف ذعأت بولسألا رصانع دحتف «باتكلا نم ددع هللاي

 دقو ...ةيفاقثو ةيسفنو ةيركف نم ةيصخشلا بتاكلا تاع“ لسع اصاح الكش

 لك حيحص انهو ؛"هسقن بتاكلا وه بولسألا نإ" :يسئرفلا (توفوب) لاق
 . ةحبحلا

 ةذل هيفف «نفلا ةيتاذو ملعلا ةيعوضوم نيب" هيولسأ يف عمجي نيسح هطف

 روصلا عيونتو «ةرابعلا نيولت ىلع هصرح يف ظحالاب رثاتم وهو .روعشلاو لقعلل

 هيأرب كيلع مجهي ال" هنأ هنع بياشلا دمحأ لوقي «ئراقلا نع للملا يفني ام

 كروعشو كللقعب وأ كديب ذحأي مث اقيطل اقيدص كاقلي امنإو ءرمآلا ءاقلإ هيقليف

 تحب



 ىتح ثحبلا يف هعم كك رشي ادقان اللع تامدقملا ايصقتسم كلعم روديو

 ايدحتم ديعي ريغ فقيو كاك ري مث ةطيح يف هب كلمزليو احضان يآرلا كاملسي

 ديدرت اهيف ةلرح ةيوق وأ هبذع ةقيقر تارايع ي كلذو كنم اكحاض وأ كل
 ءايشألاو ثتداوحلا راطقأ كيلع ذأ صق وأ فصو اذإف «هميسقت و ظحامللا

 عيش هتوفي نأ ىشفي ءايصقتم اققدم سوفنلا بئاوجو روعشلا قامعأ ىلإ لخدو

 عم ريسي «هداح لدحلا ليبن ءسفنلا اص روعشلا قيقد «ئش ي لالملا ىشخي الو

 ."فرصناو هكرت يندتلا وأ بضغلا هنم سنآ اذإ ىتح هلقعب همصحخ

 ىقلتي وهو «ةفطاعلا يتاح ىلع هدنع لقعلا بتاح ىغطي" نيمآ دمو

 نم ال يناعلا باحصأ نم وهو ؛هروعشو هبلقي اهمهتلي الو هريكفتو هلقعب ةايحلا

 فصولا يف ةقدلاو رييعتلا يف حوضولاب هبولسأ زاتما اذلو ءظافلألا باحصأ

 ةايحلا عقاو نم مهروص نودمتسي نيذلا باتكلا ةقيرط ىلع ضرعلا ف زاجإلاو
 نأ ال عنقيو ررقي نأ همه ناك" :تايزلا لوقي هبولسأ يقو ءاهنوي يلا ةطيسبلا
 ناك هملع نآو هلايح نم بصخأ ناك هلقع نأ هيف كلذ أشنم لعلو ءعتمبو رثؤي

 ىلع سفنلا لاسرإ هيلإ بب ناك ةحارصلاو ةيرحلل هبح نأو «هنف نم ريك

 ريغ نم اهتقيقح ىلع ٌةركفلا ضرعو نيعم بولسأب اهدييقت ريغ نم اهتيجس
 .ةيوقلا هتحابيدو زيمملا هعياط هيولسأل ناك كلذ عمو .صاح يشوب اههيوم
 امتإو ؛ةيالثلا ةيقيسوملا تاوصألا الو ةذامألا ةينايبلا روصلا هنم كلعورت الف هؤرقت

 ةيوقلا ةيصخشلاو ةديرخلا ةميرصلا ءارآلاو ةفيرطلا ةركتبملا يتاعملا هتم كعورت
 روصم ءازا ال اصيل فصي حلصم ىأ جتنيل ثحبي ملاع ءازاب هنم تنا ةنميهلل
 ."برطيل نحلي راقيسوم وأ بجعيل نولي

 ت ماو



 بيلاسأل اييذهت ناك يذلا يباطتخلا هيولسأي زات" يطولقتملا ىفطصم

 .ةيرصعلا ةباتكلا تاحاح عم مءالتت ثي ةرهازلا برعلا روصع يف نايبلا ءارمأ
 هنأ الإ بلاوقلاو روصلا يف فلسلا كثارتب ديقتلا نم تلقي يطولغتملا داك دقو

 ل باهساإلاو تزاوتلاو فدارتلا ف طارفإلاك بولسألا اذه مزاول ضعيب ظفتحا

 .هيف فارسالاو عجسلا يف اتايحأ طروتلاو هقلتمع ءايزأ ف اهثالحو راكفألا ضرع

 ام بج ىتح اهقيسنتو اهفصو يف ةلكشملا ةاعارمو ظافلألا ريفت يف عرب دقو

 عييتصتلاو قيفلتلا يف ةفلايلا ىلإ لامو .ةيحطسو ةلاحض نم هلايخو هريكفت يف
 ريغ يف افنعو ةلعتفم ةوق مالكلا بسكت ىلا ةدكاؤملا تافصلا داريإ يق ولغلاو

 . كاي وع

 قهرملا فلكتلاو ةمكحلا ةعتصلا ىلع هبولسأ دمتعي" تايزلا نسمح دقأو

 تافتفالاو ىنعلا رده ىلإ كلذ ىدأ ولو يقيسوملا نزاوتلاو ةيظفللا ميقلا ريفوتو

 نم ةعطق وأ ؛:ةلحلخا ةيقيسولل ظافلألا ةقسنم ةريقض وهق .ةركفلا ىلع

 اهيقليو ةركف اهسبلي ةزهاح بلاوق وه وأ ءعادص ناتف دي اهتعدبأ ءاسفيسفلا

 .ةررقملا ةنسلا وأ داتعملا قسنلا ىلع جورنلا لواجي نأ نود عوضوم لك ىلع

 ."بولطملا لكشلا مثالي ثي هييذهتو بلاقلا ريوحتب ىنعي نأ نودو

 رطاوتلا ضعبب انايحأ هتالاقم أدبي وهف" ينزاملا رداقلا دبع ميهاربإ امأو

 عدقي وهو ءةصاخلا هتقيرطب نكلو ءدجلا ىلإ لقتني مث ةهقاعلا راكفألا وأ ةرباعلا

 هال ثياع مامأ هنأ نظي ىتح رسيو ةلوهسب هلئابح يف هعقويو هسفن نع ئراقلا

 ...رارقلا قيمع روغلا ديعب ةقيقحلا يف هنكلو :كحضلاو ةيرخسلا الإ هل لمع ال
 ةليسو ريح نأ ىرت ىلا ةنيزملا ةملأتملا سفنلا ةقيقح :ةقيقحلا رهوح كلتع يقنع هنإ

 تا



 .نيفد نر نطيم هحرمف «ةالابملا مدعو ثبعلاو وهللاي هتردابم يه مل ألا نايسنل

 ةساللس ف اميس الو «هبولسأ يف زيمتم بتاك ينزاملا رداقلا دبع ميهاربإو

 ةسوتأم ةليمج اهتبونعو اهتطاسب يف سانلا ةغل نم برتقت ذإ اهرسيو هتارابع
 ءةهكقلا ةيرصملا حورلا لب ةحرملا هحور سكعي هنأ هبولسأ صئاصحح نمو .ةغئاس
 هتاياتك عباط يف داقعلا هقيدص بولسأ نع ىحنملا اذه ف توکی ام دعبأ وهف
 يف اميس الو ظحامحللا ع ديما بتاكلإ هفلس ىلإ اضيأ توكي ام برقأو ءداحلا
 .عنتمملا لهسلا نم نييولسألا الك و ءسلسلا هيولسأو ةعذاللا هتيرححس

 رولا سرا تاذ ظافلألا رايتححا ف قناتلاب اهيولسأ زات ةدايؤ يهو

 ىلع مني وهو «ماهبإو سبل لك يفني يذلا حوضولاو ءةقيشرلا ةقينألا تارابعلاو

 . ةف ةاستم ةقدا عم تتادحع و ل لما قيسنت ىلع صرع يكف .ةثداش

 نرقلا تابإ برعلا باتكلا رايك ةعيلط ف داقعلا دومحم سابعو

 دقانو غيلب رثائو بيدأ بتاكأ وهف ؛بتاودلا عونتم بهاوملا ددعتم وهو .نيرشعلا
 داقعلا ركف ناك .ةييدألا ةلاقلا باتك ةعيلط يف وهو .عاديم رعاشو فيصح

 ةرثكاو تاعوضوملا ددعتب هتاياتك مستتو .هرعش نم دوحأ هرثنو ؛هيدأ ىلع بلغي

 ةئتاباتك تمزاتماو .امهت اراق ناك ذإ ةيعوس ولا هتفاقث لضفب «نيماضلا

 هراكفأ ىنغب انيضري هنأ الإ هلامجي انزهي ال هبولسأ ناك اذإو «قمعلا عم حوضولاب

 ,هئارآ ةفارط و



 هنإ . رحجهملا ءايدأ ةمدقم ف زراب يبرغ يتاک هتناريج ليل ناريجو

 .ملاح يستامور رعاشو ؛ماسر روسصم نانف هسفن تقولا قو ءع دبس هييدأ

 ةيناحور ةسم ىلع هتاباتك يوطتت ءقلخا لايفلاو ةحئلا روصلاب جعي هيولسأ

 ةرابعلا ريبكأ دح ىلإ هيلع قبطنيو هتاذ نع فشي هبولسأ .ةدرمتم ةعزنو ةيبحم

 ."تاسنالا وه بولسألا” ةرئاسلا ةيدقنلا

 يملعلا عمجملا سسؤم ءقشمد نم يروس ةمالع يلع درك دمحمو

 لمع . 1۹۲۰ ةنس سسأت ذإ ءةيبرعلا داليلا ف لوألا يوغللا عمجلا وهو ء«يبرعلا

 ءماشلا ططحح اهنم ؛ةميق ةريثك هتافلومو ؛ثارتلا بتك نم ديدعلا قيقحت يف

 ةيولسأ زاتع ءدانسأللا زونك فاقلبلا لئاسر «نايبلا ءهارمأ ؛:يرغقلا بئارغ

 ىلع بلغيو «نييسابعلا نيرئانلا رايك تام“ ىلع يوطنيو ةغلابلاو ةحاصقلاب
 تايح يبأ تاباتك هياشي ومن ىلع .ةدحلا وأ يلاعفتالا عياطلا هتاباتك ضعب

 . يديح وتلا





 كيبرثف جذامف

 تيدحلا رصغلا باتك مالعأل
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 تفاسثئابلا

 يطولغنملا يفطل ىفطصم
(TATE - AY) 

 اهلهح الإ اهسؤبو اهئاقشل ببس الو «ةسئاب ةيقش ةيبرعلا ةأرملا نإ ..*
 ؛ةعيبطلا ريدقت ىلع ناك ءاوس -جاوزلا نس ةاتفلا تغلب ىتم .اهكرادم فعضو

 ىلع اهويساحو ءاهي اومربو ءاهلط اهلهأ لقثتسا -ءالهملا كنئلوأ ريدقت ىلع وأ

 شيعلا يف اه قحال نأو يهيلع ةلاع اهنأ اوأرو .ةدعقلاو ةموقلاو :ةعرخلاو ةغضملا

 يأ ءبطاخلا هح و مهيلع علط ول اوّموو اعيش اهلمع نم ديفتسي ال لزنم يق

 .اهتم ضصالاخلاب ىرشيلا ةيآ هنيبج يق لمعي تاك بطاح

 رجلا مالآ تنمأو اهسفتل تقثوتسا دقف لام وأ لاج تاذ تنتاك“ تاق

 نسملا ىلع لوصملا' يق ءاسمو حابص لك -يساقت يهف الإو .قيلطتلا عئاطفو

 يقالتو ءاهتايح ةرهز لبذتو ءاهتبيبش رون ئفطت ةيتامثع امالا -ع ونسملا بولا

 ثبثمللاو ديكلاو بذكلاب ةءولمم اهقالععأ لع ام هتارادم و ج وزلا ةعتاصم ليبس ق

 ةملك ةعاس لك قاهحوز مف نم رظتنت -كلذ لك قوف - يه و «ءايرلاو
 .". .مادعإلا ةملك هيضاق مه نم لتاقلا رظتني امك «قالطلا



 حوملطلا ةيسخكنبلا

 ناريج ليبلغ تاريج

(NAT AAT) 

 هذه تبأ اهنكل .ةعضاوتف شيعت تناك ةحسفنب ةصق ةيزمرلا هعطق نم

 ةقصاع نكلو .تراصف «ةيلاع ةدرو توخت نأ ىلإ اهسفت تقاتف ؛ةنكاسلا ةايحلا

 هلاثمأو جسقنبلا ىلع تقيأو ءدرولا ىلع تضقف «ةقيدحلا ىلع تبه ةعيرس

 اي دبل .ةدماه ةلياق انتدروو . .ةفصاعلا عشقتت . . .ضرألاب ءهقاصتلالا

 يلا تاملكلا هذهب "حومطلا هتجسقتي" قطتي رعاشلا نكلو . . .جسقتبلا ةفئاط

  .ةاينلا ةياغ صحلت

 :ناربج لاق

 قرئافلا اهنوق تعصتساو «ةرضعطا ةدرولا تشعترا ذئدنع . .9)

 نسم تافئاثلا تاسعسقملا تالهامجلا اهتيأ عماف الأ :تلاق عطقتم توصبو

 ءارضنملا يقاروأ نيب سلحأ نكلتم ءسمألاب تنك دقل :راصعإلاو فصاوعلا

 ةايحلا عياوز نع نيلصفي اعينم ازجاح ءافتك اللا تاك دقو .يل مسسق ا ةيفتكم

 ةحارلا نم هرواسي ام ايهانتمو ءةمالسلا نم هيف امج ادودحم ينايك لعجيو ءاهئاوعأو

 يترمغي شح بارتلاب ةقصتلم نك ريلغن شيعأ نأ يناكماإب تاك دقل و .ةنينامطلاو

 نم قرعأ نأ لق مدعلاو توملا ةئنيكس ىلإ يلبق نمك بهعذأو هحولتب ءاتشلا

 دقل ((. ضرألا حطس ىلع جسفنبلا ةفئاط هتقرع ام ريغ هتآبنعو دوحولا رارسأ

 نع اهتعيبطب ولعت يلا رومألا يف دهزلاو ءعماطملا نع فارصتالا يناكمإب ناك
 :ملاعلا انش لوقي ىلعألا ماعلا تعمسف «ليللا ةنيكس يف تيفصأ نيكلو يعيبط
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 ىلع يسقن تدرمتف ((دوحولا ءارو ام ىلإ حومطلا دوحولا نم دصقلا امنإ))
 قوشتأو «يتاذ ىلع درمتأ تلزامو .ينادحو نع ولعي ماقم, يتادحو ماهو ءيسفقن

 ةدارا ىلإ يقوش لاحتساو .ةلاعف ةوق ىلإ يدّرمم بلقنا ىعح «يل سيل ام ىلإ
 نأ-ةيفخلا انمالحأل ةيجراس رهاظم ىوس ةعييطلا امو-ةعيبطلا ىلإ تبلطف ءةعدبم

 ليملا عياصأي اهموسرو اهروص ةعيبطلا تريغ الاطو .تلعفف ءةدرو ىلإ يلوحت

 .قيوشتلاو

 دقل" :قّوفتلاو رحفلاب ةمعفم ةحهلب تداز مث ءةهينه ةدرولا تكسو

 ءارو نم نوكلا ىلإ ترظن دقل ؛ةكلمك ةعاس تشع دقل «ةدروك ةعاس تشع

 .”...ةورولا نويع

 ترومأ .نآلا تومأ انأ" :تلاق اثاط توکی داكي توصبو ءاهقنع تول مث

 طيحلا ءارواع ةللاع انأو تومأ .يلبق نم ةحسفنب سفن هنكت مل ام يسفن يو

 ءارو نئاكلا رهوجلا وه اذه ءقةايحلا نم دصقلا وه اذهو .هيغ تدلو يذلا دودحملا

 .((.. يلايللاو مايألا

 هلآ ريخد
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 ملعلا روشق

 يلع درك دمحم

(Ae — TAV) 

 ليما ضعي يدل للحتلا ةرهاظب اددنم قشمد ةمالع يلع درك دمحم لاق

 :قئاقملا ةيؤر نع هنويع تشعأف ةيبرغلا ةراضخلا ءاوضأ هترهي يذلا

 نم ةصم تبرش «هروشق ريغ يقيقحلا ملعلا نم ردت مل ةئشان تأشنو..))
 ءارزالاو ؛رونلا ةياغ قورملا دعت تحارو «نووترللا هب وري ام ةياغ اهن هدروم

 :ريراحتلا ةدباهجلا لمع نم عئارشلا ف نعطلاو ءءامكملا تايآ نم تاوبتلا ىلع

 يعاود نم ..هلئاق ناك امهم ثيدحلاب قلعتلاو ءهعفن ناك امهم ميدقلا راكنإو

 .ةراتتسالاو ضوهتلا

 ذحويو ليلقلا لصألا ىلإ هيف عحري لب ءميدقلا كلذ ذبني الأ لقعلا نم نإ

 .' نيعدتيملا تالالضو نيقرخملا فيرخت نم كلذ ادعام كرتيو ءهنم عقانتلا

 : ىلع درك دممم لاقو

 اقرط الو اعالق الو ءةنعارفلا مارعأك ةميظع اراثآ اوفلقج مل برعلا ..))
 امو ؛ةرخسلا ترظح مهتعيرش نل كلذ .تامورلا هفلح يذلا ع وتلا نم لكايهو

 نم هارنام مظعم هديب ماقأ يذلا قيقرلاو .هريغ ةداعسل تاسنإ ءاقش] تحسابأ

 ال نمو .ةقفشو ةصمخري رسا ةلماعم مالسسالا ف لماعي ناك ةدئابلا ممألا عناصم

 لك اوقامش برعلا نأب فارتعالا نم جرحي ال تايداملا سايقع رومألا سيقي

 عزام نع ةديعب «ةيطارقعد ةيبعش مهتيندم تناكف ءدحأ قاهرإ نع يفاجتلا

 .((. .ةيطارقتسر ألا تاماعرلا

 أ



 ةملسملا ةأرملا ةيرح

 «(فصان يبفح كلمز - ةيدابلا ةفحاب

(ANT - AAT 5 

 هتمدقم يف ةيدابلا ةثحاب نع ثدحتي ديسلا يطل ركفلاو بتاكلا لاق

 يق اهدئارو ءلادتعالا ةدعاق ةأرملا ريرخت ف اهفع ةدعاق" "تايئاستلا" اهباتكل

 "يمالسالا عرشلا كللذ

 اهباتك ق ةيدايلا ةثحاب اهسفن تبقل يلا فصان نيفح كلم ةيتاكلا تلاق

 ىوقتلا نأ اوملعيلو يهئاسن يف هللا اوقتيلو لاحرلا هبتيلف الأ": 2 7"تايئاسنلا"

 ةيلابص ةنس اونسو رمألا اوكرادت موق اي ...ىري هللا نآو «نلعلاو رسلا يف ةبولطم
 ةبقاع هلل و «نيدلا موي ىلإ اهرحآ مكل نكي ءمكدعب نم مكتانبو مكئاسبأل

 ."رومألا

 :تلاّقو

 اذه ىلع اكاحرو فيكف ءهفوح ف نيبلق نم لحرل هللا لمح ام "

 امأ ؟روتسدلاو لالاقتسالا بح ىلع اهئانبأ ةييرتو ةمألا حالص بولماي «دادبعسالا

 ةآرم الإ نمشامف .توبصي امك مش انگل امارتحاو ةيانع ائلاحجر انارأ ول هلل او

 الإ .مهسقنأ نم مه اوحلصيلف ءاتحالصإ اوحارأ اذإف «مهروص انيلع سكعنت

 ”نولعاف مه اذام اورظنيلف

 "تايئاستلا"

 يف تاشلا تايضق رهشأ نم تنتاك .ةيطصو ةرعاشو ةبتاك ءفصات نيقح يوضهتلا بدلا تحب كلم يه 17

 .سيردتلا لإ تلمعو .ةيزيلكنالاو ةيسنرفلا تتسحأو «ةيلاع ةداهش .تلائو ةرهلقلا سرانم يف تسلق .اهرصع
 ہےاس قلو :يبغاستساللا مياطلا اهينع يلقي ر "ةديرللا" ةحيفص يف اسر تاک تدالاشن اهملقعم اهتاباخ

 . ةيدايلا ةفحساب"' دتل رجس هح اياك“ ةدايز يس ةبيعألا ا ."تايقسلا" تم باع لا اهتم ارطش
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 ةيبناسنإلا ةكرش

 ةميعت ليئاخم
(YA -ة ١ AA AJ 

 لب "هكسب" ف بلو « رشم بيدآو 1 ریس اےس بتاک ةميعن ليئانغ و

 يف هتسارد ىهنأ مث نيطسلفب ”ةرصانلا" يقو اهيف ىلوألا هسورد ىقلتو :نادبل

 نس دعي وهو .رحهلا يف "ةيملقلا ةطبارلا" ءاضعأ زريأ نم تاك و ءاكيرمأو ايسور

 :ةبيحرلا ةيناسناإلا ةعزنلاو ؛عيفرلا يئانغلا رعشلاو «قيقدلا دقتلا ق لوألا ةقبطلا

 .ةيلمأت ةعزنو ةيقوص حور ىلع هرثت يوطني

 ببرد ىلع مرک و ءرمايبلاو «لايرغلا :اهنم ةيركفو ةيبدأ تافلؤم ةد هل

 نسم دمتسم ىلاعلا سنلاو د .تادرمو الا وعيس و داملا دازو «روجدلا و روتلاو

 .”ةيناسنإلا ةك رش" :ناوتعب اهاقلأ ةبطحع

 ءأ محن مك رصب نم ةوريعت مل ام هلخم نايمع مكنأ اوملعاف «نيرستيم متتكا و ؛ ىهضأأ

 .دحاو مكقيرطو هقيرط تأل :ةملظم مكقيرطف ةملظم هقيرط تماد امف

 نودعقم مكنأ اوملعاف يرلا قباست ةوق مكل تناكو ءادعقُم متيقل نإو

 مک اوكردت نلو ؛ةدحاو مكتجمم نزا ءاحانح مكتعرس نم هوطعت مل ام هلثم

 .هتجمم كردي تح

 اوضغبأو :ريرشلا اوضغبت ال :مثاو فعض نم سلتلا ف ام لك اوضغيت الو



 دقف رشلا متضغيأ اذإ امأ .هلثم رارشأ متحيبصأ ريرشلا متضغبأ نإ مكنأل .رشلا

 .ريخلل ىلإ نونتهت 5و هنولتقت

 نيئالقلا مك ملالغلا معهرك نإ مكنأل «؛.ملزطظلا اوهركاو مل الغلا اوهركت ال

 .هيلإ مل اغلا متددرو لدعلا متفرع ه ومتيبعسأ إو .ةلثع

 نم نوبرهت امدنع مكنأل «لهجلا نم اوبرهاو :«لهاششلا نم اويرهت الو

 .ةقرعملا نم بارتقا وهف لهجلا نم مكبره امأ .مكسفنأ نم الإ نوبرهت ال لهاملا

 تأ لبقو .ملاص لحر نع اوشتف ءرعاش وأ فوسليف نع اوشتفت نأ لبق

 مسري نم اوبلطت نأ لبقو .قحلا ةايح ایج لحر نع اوشتف ءقحلاب نيظعاو اوبلطت

 ىلإ موي نم هلامعأب لامجلا مسري الحر اويلطا «ناوتألاو مالكلاب لامحلا مكل

 .ةليمج عوسر ىلإ انم رثكأ «ليمج لاثم ىلإ ةحاح يف نم «موي

 تإو ؛كتمدأ ابصتغم اهتقح تنأ نإ :ةكئاشلا راهز لاك سانلا تيأر ينإ

 اهبولق كلل تحتف ءاهناومخأ و اهتاقيفر ةبعو هللا ماللس اهيلإ ةلامادس ةلحتلاك اهتنمج

 .ةوالح نم اهيف ام لك كلتطعأو

 .((ساتلل سائلا ةيععو «سانلل هللا مالس يعم اولمحلق

 "داسا داز"“ بناتك ن
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 نيمأ دقحأ

(1o Y— AAT 

 !يروح اهب يوديف يردص قامعأ نم جرخت ةكحض ىلإ نيحوحأ ام"
 ةيرخسلا ليبق نم الو ءمكسبتلا يحج نم تسيل «ةيلاع ةيفاص ةيح ةكحض

 ةكحض اهديزاانثأو .بلقلا ف امع رّبعت ال ءارقص ةكحض الو يازهتسالاو

 يدبتو يقدش ًالمت ةكحض :يلحرب ضرألا اهتم صحقأو «يردص اهنم كلسمأ
 .يمه فشكتو «يبرك جرفتو يدذحان

 .اذج طيسي ببسلا ؟كحضلاب ناستإلا ةعيبطلا تصح مل نكلو

 نأ انتدوع ةعيبطلا نإ .ناسنإلا هتلّمح ام مومها نم رخآ اناويح لمحت مل ةعيبطلاق

 تالكشملا هسفتل قلنجو عومشا رثتكي ناسنإلا تأر املق ءاحرف ةدش لكل لع

 .كحضلا ناكف ءاجالع كلتل تدي وأ ءاض لح الل يلا .بعاتملاو

 امومه اهلك تاتاويحلل دج من املفءحنملا اذه يف ةفقرسم تسيل ةعيبطلاو

 تاريخا وه هدحو هتلعجءعومغملا مومهملا وه تاسنإلا تدحو ام وءاهكحضت ىل

 ههح و رمي كلذلو مدلا هقورع ق يرجي ةكحضب ناستإلا راحفتاف .كحاضلا

 فشك و «سفنلا ءاقش يف يرحس لعف ةكحضللق هلك اذه قوفو ءهقورع خيفتنتو
 ةايحلا لبقتسي نأل ناسنإلا دادعزو «نديلاو ح ورلل طاشتلاو ةايحلا ةداعإو ءمغلا

 .هياحرتلاو رشيلاب اهيعاتمو

 اهي عيطتسي ةبيحع ةقيرط هلو «نارحأللا مهرمو موما مسلب كلححضلاو

 ىلإ ولو- لالغألا كنم كفيو «باعصلا كنع طخ, :لاقثألا كدع لمع نأ

 ”.اهلمحل كدعاوس دتشتو ءاهب ضوهنلا ىلع كرهظ ىوقي ىتحح -نيح
 'رطاخلا ضيف" باتك نم

 انين



 ؟دسح مأ دقنأ

 ةوبع ن وراس

AAT}ع1 35 18-  

 يف ديدح ىحنم وذ ف دقان ىلوألا ةجردلا يف وهو «نانبل نم يبرع بيدأ

 سرامو ءسيردتلاو ةفاحصلا ف لمع .هيلع ءاوضألا ءاقلإو يبرعلا بدألا ةحلاعم

 ام لك ي يصخشلا هعياط دقفي نأ نود دقتلاو ثحبلاو بدألا ف فيلأعلا

 هل :بولسألا يئفحامج :نيرصاعملا ةيبرعلا ءايدأ نيب هدحو جيسن ناكف «بتک

 .رعاش سحو «يقيسوم نذأو «غئاص نيع

 ددح :اهنم «ةيبتحأ تاغل ةدع ىلإ اهضعي محرت ةريثك ةيدقن تافلؤم هل

 «يلاعلا صنلا انرتععا ريمعألا باتكلا نمو ..كلحملا ىلع ءنوٌريججو توحد ىامدقو

 :اهئاونعو «هباتك اهي ححتفا ةملك نم

 ءءاشلا رولتو حدملا نيبارق الإ اهؤابدأ فلاي مل ةمآ يف دقانلل ليولا))

 ..ةعافشلاو اضرلا مهبسح مث ءةطآلا كلت مادقأ ىلع نوتموملا اهحرطي

 تركتت ىتح «راصبأللا نع هبجح رازإي روحبلاو دنلا بايض هغل يذلاو

 .ليلحتلا هبيذيو ءدقتلا هيذؤيو ءاسدقم ًاحبش حيصأو هتنحس

 .ةحورملاب دوعقلا هرضي ءذفاونلا ةدصوملا ظيرقتلا لكايش حربي مل نمو

 انباحصأل لعفت اذام ءاهروت هأجف اذإ لملمتي ةقيقحلا سم ىلإ رظنلا دوعتي مل نمو

 ".ءاوحجألا رارهفكأاو ءاونألا تايلقت اوفلأيل

 :كاتديقعب ترهج اذإ كلل ليولاف كلل قري مل ًالاقم مهدحأ بنك اذإ

 تنأق تيب لك دنع ربكت ملو ةديصق كوعمسأ اذإو «كيذؤي مهشيتفت تاويدف

 رفاك تنأآف تدقت اذإ امأ . ثيبح ميك تنأف رطش لكل قغصت مل اذإو . دوسح

 ٠ .(( ةمألا غباونب تواهتت ءةرقابعلاب
 (( كلا ىلع زز
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 راصخنآ

 نيس هلع

 نك ا کس ضمت

 :يبتملا لوق سادلا بجعي يذلا ام :خيشلا هذاتسأل بلاطلا لاق"
 صضرأآب نايجلا الخ ام اذإو

 "لا زنلا و هدحو نعطلا بلط
 ةروص ضرعي هنأ نيب اي هتم مهيحعي :ىتفلا هذيملتل خيشلا ذاتسألا لاق

 نم ريثك ةعاجش نأ يهو ءةدلاح ةيناسنإ ةقيقفل اهزاجيإو اهقدصو اهتقد ف ةعئار

 اربكت الإ تسيل نيقوفتملا نم ريثك قوفتو «نيرصتنملا نم ريتك راصتناو «ناعجشلا
 ال ةيتمأ قوفتلا حيصأو ءراصتتالا ردنو عاجشلا لق فونملا ءاح اذإف .ارورغو

 ".ديدش رسع ف الا لانت

 "كوشلا ةن" باح نم

 تكف

 ؟كيلإ حا كئارق يأ :خيشلا هذاتسأل ىعفلا .يلاطلا لاق“

 ءاحصات دقنيو ءاصلخغ ارقي يذلا اذه :ىتفلا هذيملتل خعيشلا ذاتسألا لاق

 .هب نيولتي او هيف عئاصي "ال ءاعيرص يأرلا نلعيو

 هذه هل عمت يذلا ئراقلاب كل نمو :خيشلا هذاتسأل ىتفلا بلاطلا لاق

 ؟لا قالا

 :ميدقلا رعاشلا اهيف لوقي يلا ىنملا ىدحإ هيه :ىعفلا هذيملتل خيشلا ذاتسألا لاق

 ىنملا يسححأ نكت ءاقح نکت نإ ءىتم
 ادغر انمز اهب انثص دعف ءالإو
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 داجر... صدلو

 اذه !ةيقابلا تاربعلا هذه كيدي ىلع قرأ نيعدف يقيدص تنأ يئراق اي

 ةايحو مرطاك ةسئاي ةلوهك و «سأيلاك ةسباع لاح ىلع هتقزر «ىرت امك يدلو

 ءعيبرلا قاريا يدوصع يف قروأو ءلمألا قارشإ يسفن يف قرشأف «توملاك ةدراب

 !دولخلاو رارمتسالاو ةدحلا يناعم ةميقعلا يتايح يف دلوو

 «لظقلا دحا الو ةحارلا دظنأ ءناميهلا دراشلاك ةايحلا قيرط ف تدك

 الو لاثل بسكأو سنألا دحأ الو سانلا سيئأو ءبييحلا دحأ الو ةبحنا ضيفأو

 هعحري ال مصألا توصلاك تنك .ةياغلا كردأ الو شيعلا ملاعأو ءةداعسلا دحأ

 تنك .رطاخح هددمج ال مهلا ىتعملاكو ؛ىده هرقي ال رئاجلا حورلاك و ؛ىدص

 اهسفن تيمثو ءريخستلاب اهريغ مدخت يهف لمع اهكلهتساو ةلآ اهتجت ةلآلاك

 نيكسعو ءيسيأ يضاملاب يلصي ناكف .ةدالولاب اهعون طفت الو ءب هعدلاب

 (عاحرإ ءاح املق .دلو وأ لمأ نم طيار لبقتسملاب نيطبري ال مث «يلحأ رضاحلاب

 دوحولا ىلإ مسبأو ءلايخلا نيعب ايتدلا ىلإ رظثا اتأف .ديدح نم هيف دلوأ يتدحو

 ءعمط هثارو نم هعفدي «لماكلا يملا بارطضا ةايحلا ف برطضأو «لاقلطألا رغتي

 لمالابو ءيمسحج يف اطيشن قفدتي راحلا مدلاب ترعش !ح ومط همامأ نم هيذجيو

 بيكلا شيعلاب و «يتايح يف ايهال فلا حرملابو ءيسفن يف اديدح ثعبني ىوقلا

 ءاحجر ىلإ ثدمغاو :هيعلب ءاجر عم يعلأ اتأق !ىنملا رضنخلا هيشاوح ىلع صقارتت

 هب ريطأو ءةءاربلا لوحد ىهلم لك يف هعم لحدأفن ءاحر یوه يلقع عيتأو ءدتغلي

 . .ةشارقلا ناريلل ضور لك يف

 ا“ ت



 يلغش وه حبصأ ىتح هلك يدوحو ًالمو هلك يغارف ءاحر لغش

 ماتيو + يوتراف این رشي و يبشأف لكأي .وه اريبك اتأو ءاتأ اريغص وهف ]يدون وو

 فصوي ال ةطيغلا نم يواصس قارشإ ا هحورو يحور حبستف ملحيو «حيرتسأف
 .دض الو

 يف عيشي يذلا ءاحرلا اذنه اس ؟يتارظن ف عشي يذلا ءايضلا اذه ام

 ؟دلاو يف دلو ريثأتو ءحور ف حور قفدتو ,ةايح ىلع ةايح ساكعنا هلك

 ءرفقلا شحوأو ةحاولا تحّوصف ءعبرألا نونسلا كالت تضقنا مث
 تامو بطلا ققحأو ؛عقاولا مهو ملحلا ددبتو ءليللا شطغأو ةضمولا تاأقطناو
 !؟عاحجرلا

 اينداا لدبت تانسولا ةقفح لثم فأ !كامحر ضرألاو تاوامسلا رابح اي

 ناللجعلا ةيحت لغم نأ ؟ىركذ لمألاو ءالع ءالملاو ءاقش ميعتلا دوعيف ايندلا ريغ

 ؟ليمحلا دوحجولا حيقيو «بعاللا تيبلا نكسيو ؛درغلا ضورلا تمصي

 ردصلا ءاشغ ىلع بهي يذلا بيرغلا بيهللا اذه ام !فيطل اي كيئاتح

 ؟فللا نيأف ءاضقلا اذه مهللا ؟بلقلا فئاقل بيذيو اشحلا ضمريف نطبلا قارعو

 ؟ةمحرلا نيأق لدعلا اذهو ؟ربسلا نيأق ءالبلا انهو

 ءحورلا ةقهش هتكردأو «توملا ةصغ هتذحأ ةعاس هيلع يسفن فملاو

 !هسفن نع عفدي ال ام هتع عقدي هابأ نظ امنأك (اباي !اياب):ليمحلا همف ءلع حاصف

 . .ءاحر اي كدعب نمو كلئيق نم هلل اهل

 "ةلاسرلا" ةلج نم تافطتقم
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 ةبسورقلا

 ٢۸۹ = 5١515(« ءب

 ئيهدحأ ةعيض يف نيموي ءاضق ىلإ -تاوحاإلا نم ةفئاطو انأ- ةرم انيعد

 ةطحا يف كانهو .ةوعدلا نيبلم راطقلا انبكرف «يحاوضلا ىدحإ نم ةييرق تناك و

 كاته نأ رمألا لوأ ق تمهوتق ءريمحاو لاغيلاو ليلا نم ىتش ةفئاط اتدحو

 .انيوكرل اهنأ تملع مث ءا ًاضرعم وأ باودلل قوس
 ةعيضلا بحاص نكلو ءهئاطتماب تسمو ًاريغص اراه اهنيب نم ترياق

 يلع مسقأو ءليصأ داو ينياحجو ءارامج (ينزاللز بكري نأ هيلع ربع انيعادو

 «ليخلاب يل دهع ال هنو ههيوكر فاحأ ينإ هل لوقأ نأ تييحتساف .هنبكر أل

 :لاوسلا اذه هنذأ ف تسمهو مدقلا ضعي نم توندو

 . تاعا اذه يک فيك .يل لق"

 :ةماستبا فيط همف ىلعو لاق مث ءايلم يلساتف

 ."1هليذ ىلع"

 . "؟اذاع ىلع" تلق

 ."هليق ىلع" لاق

 تتزره مث :ةليذ يف يع ترشأو دارا ىلإ تيهذف .ههح وب نوع حاشأو

 :هلأسأ مداخلا ىلإ تدعو يسأر

 ةحاملا دنع عيطتسأل ؛قنعلا نم هيطتمأ نأ مزحألا نأ يبحاص اي نظت الآ"

 ."؟يعارذب هقولحأ نأ
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 اعيمج اتك و ؛ياوس ىلإ ىع فرصتاو ."امتر" لاق نأ ىلع لحرلا دزي ملغ
 انقيضم تيداتق ءافيش لعقأ نأ دبا ناك و «ءكتحضتو حيصت ءجرمو جره ف

 :هل تلقو

 "املس كو نإ

 . "؟هةيلإ ثلتصاخ ام ؟املس " -ةشعد قف لاق

 . "يبيحاص اي يلجأ اذه رهط ىلإ دعصأ نأ بيرأ ينأ هيل يجاح” ےل

 اهنأ يلإ ليغ ةر تا داوا رهظ ىلع يوعفد و <" كدعاسأ انأ" لاقو قا تا

 .ىرعأللا ةيحانلا نم ضرألا ىلع ييقلتس

 ثحتساو .ودعت تضعف :هتباد انّدحأ رخو مث ءلهم ىلع ةفاسم انرسو

 اصعب يداوح ىلع ىوهأو ثلاث نيم برتقاو .هءارو اهب قلطناو :هتيطم رحخآ

 طبهأو ولعأ انأو -يلإ ليح اذكه وأ- حيرلا قياسي حارو داوحلا بئوف ءهعم

 هكسمأ اعيش يدي سّملتأ تحرو .عطقتحس يئاعمأ نأ تسسحآ یتس «هقوف

 ءاهتقوطو هقنع ىلع تيمتراف «هيلإ لصت ام لك يضبق نم تلفی دب قلعتأو

 اذه اوققي نأ ةءورملاو رومضلاو ةمقلا مهدشانأو لوح نم يدانأ تلمحو

 نمو هققن فيك نكلو" :يب حاصف «يلع فطعلا يئاوعإ دحأ كردأو .ناطيشلا
 .”؟نوبكار

 نم مغرلا ىلع «ةهاكف نم فقوملا يف ام تفي مل و هللا اذه هنم يظاغف
 لزنا ءهليأ اي" :هل تلقف ءيب ضك ري داوحلا لظ اذإ هعقوتأ اتو ءهيناعأ يذلا ملألا

 ."هدشو يناصح ليذ ىلع ضبقاو

 ا



 ام غ رسآ امف :داونلا درو ماحللاب كلسمأو نيكردأ دق مدخلا دحأ تاكو

 اهتلعشأو ةراجيس تحرحأف ءضرألا ىلع يسلح يتبجعأ امنأك و ءهنع تردعغا

 :نيلأسف هناتأ ىلع اتفیضم ينءاح و «نحدآ تبهذ و

 "؟ ديلا ىلإ انه دعقت نأ يونتأ"

 :تلقو هلاوس نع تيضغأف

 كلتو لقلقتلا انه لك دعب ضرألا تايثب ر لا ىلإ ةحاخ ينإ"

 ."ةعرعزلا

 ."ةعاس ريس انمامأ نإ .اذدكس اسلا لظت نأ عيطتست ال كتكلو" :لاق

 اذه بوكر نم ديال تاك اذإ مر أ وأ ءنذإ مكب قحلأس" :تلق

 . ”لازلزلا

 ."اراهمح بكرت نأ قيلي ال نكلو" :لاق

 بتكت ةقرو قلعت تأ كلعسو يف"- كحضأ نأ يعسو يف راص دقو :تلق

 ."مهطم داوح هنأ اهيف

 . "انه يرام بک را مق حز هي" : لاق

 ."؟دا وسلا نيبو هنيب قرفلا امف ايلاع رامحلا تاك اذإ" :تلق

 ."اذه ذحح نذإ" :مقتنملا وأ سئايلا ةحهلب :لاق

 ءدل ماش الو هيلع جرس ال «مداح هيكري نيهم ءيسق شحح ىلإ راشأو

  ETيااهل اب و ةدحأ و ةيوب هتيطعما و هيلإ -

 حاولألا نيبو ءرسجلا ماقم موقت ةتّبكم حاولا اهيلع ةضيرع ةادق انتضرعاو
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 رِظنم هتارو .فقي نأ هل ادب شححلا اهطسوت املف .لقألا ىلع زعم ءاهتحت ءاملاو

 دمو -رحاج هل نكي مل و- رسجلا ةفاح ىلإ اطح مث ءةهرب هيتيع هيف لاحأف :ءاملا

 ةيؤر ىلع ردقأ نوكيل كلذ لعفي هنأو رظنلا ريصق هنأ تنظف ءءاملا ىلإ هقنع
 نأ ديري ناك هنأ يل اولا مهتكلو ءهلاقص يف ةيهبلا هتعلط ءالعجاو ءاملا ف هلايحع

 نأ رطضم هنإ يقسأ يعاود نم نإ يزيزع اي" هل تلقو هنع تلزنف .برشي
 يتايح تناك اذإ ةيلاغ يهو ءءاملا اهدسفي يبايث ناف .كدح-و عاملا ىلإ كح ر تأ

 . ' ةصيح ر

 ةحقص يف هتعلاط يلا ةروصلا نأل امإ ءهيأر ريغ اليلق ركف نأ دعي هنكلو

 وأ «ةعورو لامج نم اهيف ام ءادأ نع ءالل رجعو «:ةهوشم ةبرطضم تناك عاملا

 «يلإ تفتلم ريغ ىضمو ههحو رادأف .اهب نيفشاكي مل ىرخأ ةيرامح تارابتعال

 "يببحاص اي نيم برهت ال لاعت " هل تلقو ءرسللا زاتحا نأ دعب هي تقحلا ينأ ريغ

 .تالقفإلا وأ جاحتحالا وأ ضارتعالا نم نكمتي نأ لبق هرهلغ ىلع تنك و

 تاهاكفلا نم هب نيعتمأ ام لك فصأ تأ ثدرأ اذإ ٌمالكلا انب لوطيو

 الإ هيضري الو «قيرطلا طسوتي نأ ىبأي تاكو .فلصو دانع هيف ناك دقق ءةيلمعلا

 فقواعر تاكو ءطئاح وأ ةبرع وأ رحش نم هاقلي ام لك ف هبنح كسي نأ

 جازم وف هنأ ىلإ تطفو ؛كلذ هنم تدوعتو ..مانو ءضرألا يف هيلحر سرغو

 نسم لإ ةوعي وأ ءتاءافغإلا هذه نم ةبتني ىتح افقاو هكرتأ تدكف «لقتسم

 .ريسللا فتاتستف «ةيطارقسلا هلّقع تاحيس

 تیا ا ورد ام تقلا یر مق لوقا انآ ارقا سو سر
 ".لوطأ تناك انتبصص .نأ ول تین و ءةلح رلا



 ةيبرع ةمبخ ينوطعأ

 "دیدیا ملتقلا" هةل لإ « ليزا رجلا ف يئانلا هرج نيه بيدألا انس هتك

 ءءايدألا اميسالو ؛نورحاهملا برعلا اهشيعي يملا ةايحللا اهيف روصي ةلاقم :ةيندرألا

 رطسألا هش و .رجهملا عءابدإ تماياتك ملفعم ناش بذع لهس بولسا تاَد يه رو

 نييرتغملا اتئاتبأ سوفت ق جلتعي امع ةوقو قدصب فشت ىرح ةرقزو ةريرم ةشفن

 :ةيصقلا راصيلا ءارو اميق

 ئطاوشلا ىلع ءابه تراط يرمع نم ةنس نيرشعو اتس ٌرَدقلا خلس دقل"
 بقرأ ءاماع نيرشعو ةتس ىدم اهروكصو الامر ىلع تفقو يلا :ةليمعلا

 ءيديب اه حولا «ةنيفس ترم املكو هللا نطوم ىلإ قرشلا ىلإ ةرباعلا نفسلا
 ىشح «يقلح ىلإ يحارص دتريو «نيع اهيصقت حيرلا تناكف «يمق ءلمب خرصأو

 .يحارصو يئادن ءادصأ هيف ةيواجتت فهك ىلإ يردص لوت

 تتم ةو رع ف يل تلج ء«فايضملا ميركلا رجهملا ءا" يف نييع تردآ امفيك

 .اناسلو ةنحس ةيمجعأ رايد قوف
 تا

 .يدالب ءاعس اهي يقشرت دورو يه يدالب قعاوصف .اهيبسعتغم

 ةرايلطلاو ةرايسلا اودع ....بعتلا يلم ىعح برغلا ف تيعت دقل



 ةميح ينوطعأو ءءامسو ًارحيو اضرأ :ةيبرغلا ايادلا اوذح ءاتاصحو المج يتوطعأو
 عيطاوش ىلع. ...ىدرب فافض ىلع نانبل نيطو يباور ىدحإ ىلع اهيصنأ ةيبرع

 يف ...نميلا لهامم يف ....ةيدوعسلا ءارحص يف .....نامُغ ضايرأ ف ءنيدفارلا
 .ايبيل تاحاو ف ....مارهألا حقس

 لا
 "ديدشا ملقلا" ةلج

AT 



 يناثلا ثحبملا

 يحرسملا نقلا

 ةيوهلا و ةأشنلا

 ةيحرسملل ينفلا ءانبلا روطت

 يبرعلا حرسملا

 يوالتلا ييجت دمحم روثخدلا

 م





 ةيوصهلا - َقاشنلا

 نع ةرساع لوألا ناستاللا ةغل تناك“ ةملكلا نمو ؛ةملكلا تناك ءدبلا لق

 نع ريبعتلاب تقفتكا دق ةدودحلا تادرفلا تتاك و ؛هسيساحأو هتالاعفتا باعيتسا

 ىلإ ةحاح يق لوألا ناسنإلا تاك مث نمو «ةيسحلا ءايشألاو ءةيتايلا تااسرامملا

 ردقألا وه ةكرخلاب رييعتلا ناكف ءهتالاعفتا و هسيساحأ نع ريبعتلل ةدعاسم ةليسو

 يئادبلا ناستإلا فرعو .اهنع ريبعتلاو سيساحألاو تالاعقنالا صاصتما ىلع

 يه ةدحاو ةليسوب هغو نعرو هحرف نع هب ريعيل (ةك رخلاب ريبعت) يريبعتلا صصقرلا
 ةاكاشا ةيادب تناك يريبعتلا صقرلا عمو ..تاوصأب بوحصملا يريبعتلا صقرلا

 ةكرح يف قحالحي رحبلا جومو ءزتهت ناصغأل اف ؛هلوح نم كرحتت يلا ةعيبطلل

 . ...ءاقيلا لحأ نم رحاشتتو كرحتت تاناويحلاو ..ةيدمرس

 تارورضلو «ةيتاذ مفاودي اشن دق يرييعتلا صقرلاب ريبعتلاه نذإ

 ىلإ يريبعتلا صقرلا لقتنا مث . . , ةيليق وأ تناك" ةييعش ۾ رحل وأ ةح رشم ؛ةيعامتما

 .-اجدخ- يئ لا نايدألل ةينيدلا سومطلا نم ا حبصيل دہاعلا لحخاد

 : ةبنبدلا ةببادبلاو حرسملا نق

 ةيرصملاو ةيقيرغإلا دباعملا لحاد نم حرسملا نفل خيرأتلا نوثحابن؛ ادبي
 يك ر حلا ريبعتلا ىلع ديعملا ذوصتسا امدعب كلذو ...ةيزيلمنإلا دباعملا مث ةعدقلا



 .يريبعتلا صقرلاو
 ىلإ ىدأ دق ةعونتملا ةعييطلا رهاظم عم رارقتسالا ناك قيرغالا دنع

 ءامتلا هلاك ةطآ ف تكست ةيفح ىوق دوحوي ةعانقلا ىلإ مث نمو .. .ريكفتلا

 نيشالاب ييدلا لافتحالاو ...(سوسوتويد) موركلاو باصتالا هلإ و ء(سوحابإ
 ايديموكلاو ايديحارتلا تدلو نيلافتحالا نمو ...يناغاألاو يرييعتلا صكرلاب تاك

 عبتتساو (سوسوتويد) هللاي لافتحالا ىربكلا ةيانعلا تقاك و ...قيرغالا دنع

 ترهطظو ...نيزح يانب ةيوحصم يناغألا تناك و ..ةاسأملاب قيرغإلا ةيانع كلذ

 رهثتمللا نع ربعتل زعاملا دولح ةقرفلا تدتراو هدشنملا رعاشلا عم «ةقومحلا)

 ًابيكرت لصألا يف ةبكرم ايديحارت ةملك تناك كلذلو «(ةهآلا عابتأ)يروتاسلا
 رعاشلا حسفأ دقو الشم هسفن رعاشلا ناك و ...(يدح-ةينغأ) يملك نم اي

 سرقطلا عم ةمحتلم ةيتيدلا سوقطلا تادبو . . .اتاككم ةقوحلل ةن تويرآ

  يقيرغالاا دبعملا لحاد ةيحرسلملا

 مهسوقط ءامدقلا نييرصملل نأ «تودريه) ركذ ءامدقلا نييرسصلل دتغو

 حرسلملاو يقيرغإلا حرسملا نيب هباشتلا [تودريه) ركذو ءةحرسسلل ةينيدلا

 ميلس مث ١977 رتنوك) دي ىلع ةئيدحلا تافاشتكاللا تناك مث ...ينوعرفلا

 (تودريع) خروملا هركذ ام تدادكأ دق ( ١518 تروک مث ۱۹۲۷ نسح

 سيروزوأو سيزيإ) ةروطسأ لوح اهثادحأ تراد ةيحرسم صوصن ىلع اورثعو

 لطظ ينوعرفلا حرسلا نأ الإ. ...ييد سقطك لش تتاک و (تسو سروح و

 ةلصاوت ققحف دباعملا ج راح يسقيرغالا حرسملا قلطنا امتيب «دباعملا سيبح

 .ًاينف اروطتو ءايريهاج

 مك



 رودلا ىلإ ةسينكلا تهيتتا ىطسولا روصعلا يف ارملتإ يف نييحيسملا دنعو
 ىقيسوللاب اونع دق كيلوثاكلاو «...نيدلا ةمدنل حرسلا هبعلي تأ نكم يذلا مهملا

 ةيزيلكنالاب مث ةينيتاللاب ةينيدا صصقلا نييمألل اولثم مث ..ةيعازلا سيالملاو ءانغلاو

 .ةلثمملا صوصتلا ىلإ ةينيدلا ئدابللو راكفألا ضعب اوبّرسو

 ديع سادق ىلع ةيليثمت دهاشم ةيبروألا ةسينكلا تلحدأ رشاعلا ترقلا فو
 ةيحرسسم مث [ذادوعلعوأ ةيسسقطلا ةيحرسلا دوو اناذيإ كلذ تاك و حستفلا

 هذه نودؤي ةاوطا تاكو .. نعوعاعم تازجعملا تايح رسم مث واعر رارسألا

 . .ليحانألا نم اهتدام نوسبتقيو «تايحرسملا

 «ينوعرفلا حرسلا قتتحا امنيب يقيرغإلا جرسملا روطت تللذل ءةدايعلا روك نع

 الإ ةيسالكلا هنيناوقب يحرسملا ءادألا قيسنتل يديهمتلا اهروح ةدابعلل ناك اذإو

 ةرشابملا ةيباطنلا ةعزنلا يف تببستو يسالكلا مرسملا دوج ىلع ترشأ اهنأ

 .ةدوصقملا ةيظعولا يتاعلا ليصوتل

 ايغردت تففخت امدنع روطتلا ف تأدب ةيقيرغإلا ايديحارتلا نأ ظحالنو

 اميسال يتاسنإلا رودلا ىلع اهتاعوضوم دامتعاو «قشأآلاب اهتاعوضوم قلعت نم
 رود شمه و «يتاسنأإلا رودلا قمع يذلا (م.ق 1. ته چ. سئنيبرويز دنع

 .ةثملا تغلب يلا هتايحرسم ي بلا ةفطاعب يعور «ةهآلا

 رود نع دعتبا امدنع نيدلا لاجر نع لالقتسالا حرسملا أدب ارةلكنإ فو

 ةبرقم ىلع ت و ماع لقتسم ح رسم لوا ءىشنا امدنع اظ وحلم ارا روطت

 ا



 .نييعادبإلاف نييعابتالا روهظل اديهمت كلذ تاك و «تدنل نم

 اميسال ةيحرسلا رومألا ضعب اتل رسفي دق نيدلاي حرسملا نف طابتراو

 حبصأ هنأكو :«ثالاثلا تادحولا توتاق يق ةلثمم ةمراسلا ةيسالكلا نيناوقلا كلت

 سداسلا ترقلا ىتح حرسملا نف ىلع هتميه ضرفف ةينيدلا سوقلطلا نم اءزح
 فنعلا لامعأ تمرح و لتقلا عتس !ذامل انل رسفي نيدلاب حرسملا طايترا نإ مث ءرشع

 بايثلاب دلقتلا و حرسملل نيدهاشملا مازحا انل رسفي مث «حرسلا ةيشعع ىلع

 رود يف مهتأ اوسني مل ًالوأ مهنأل ..ماريحالاو عوشنتملاب ىألم مهبولقو ةيعمرلا
 .ةدابعلل

 :ةيقب رغ لا هتيبادبو مرسملا ةبدام

 يحرسملا صتلاك ةعونتم ةيئاني رصانع ىلع لمتشي 1طعهامع ح رسما نف

 من نمو .رركيدلاو ةءاضاإلا يقض و . .جارععالا و نيدهاشملاو نيلثمملاو حرسملاو

 .نوفلا هروطتو يحرسلا صنلا ىلع طقف زكر تس انه اتتسارد ف نحنف

 ةياكح ىلع دمتعي يصصق لمع" مزوعع لا ؛ظعهامع" يحرسملا صتلاو

 عاوتألا نع فلتقي هنكلو ءعارصلا ىلع موقيو «نامزو ناكم ف صوخشو

 دهاشملاف مث نمو هراوحلاب بتكي هنأب (...ةياور «ةريصق ةصق) ىرعألا ةيصصقلا

 ةلاح يف ادليفت ىدم يف وأ ةدهاشملاب نيرواحتللا عم ةرشابم ةهحاوم يف ئئراقلا وأ

 وه يوارلا وأ يئاورلاف درسلا ىلع دمتعت ىرحألا ةيصصقلا تولا نكل .ةءارقلا

 ةبسف امنيب ءةريبك هروضح ةبسنف مث نمو ءاهثادحأب كرحتملا وهو ءةياورلا حنام

 لالخ نم ثادحألا ضرع نأل ءةمدعتم وأ ةديهز هتيحرسم ف يحرسلل روضح

A 



 .هئاقتحععا ىلع دعاسي راوحلا

 انيلغ اهسفت تاحلزطصطعم ةثالث ضرفتف يحرسلا صتلا لوقت امددعو

 .(ثدلاو لعفلا وأ وصح اماردلا ء تودصعتوب ةاهلملا « وعمق وأ ةاسأملاو

 اوأدب دع قيرغإلاف .حرسلا نفل اينيرأت ًابتاح دصرت اهنأ تاحلطصملا هذه ةيمعأو

 جرن لك لقتساو ايديموكلاو ايديحجارتلا امه نيعون نيب زييمتلاب جرسملا نف

 ةيسالاكلا ةيعابتالا ةسردملا ىتح لصقلا اذه رمتساو امهتيب اوطلقي مل و هيحوصتي

 يل هب مازتلالا ةرورضب ىدانو لصفلا اذه (ولاوب) زرع ثيح ( ۹1 ۰- ۱۹۳ ۰)

 نع هتاريظنتت ف وطسرأ هأدب يذلا رمألا وهو ( 1دا مده يدع رعشلا نفر هياتك

 .هدعب نم (ساروس) هررك مث حرسملا نف

 اهب يع دقو ءةاسأملاب اهعوضوم ىنعي يلا ةيحرسملا يهف ايديحارلا امأ

 يل وطسرأ نأ ىتح ةيديموكلا ةيحرسملاب مهتيانع قوقت ةصاخ ةيانع قيرغإلا

 تناكأو ءايديم وكلا نع هفيدح سصلقو ايديجارتلا نع ثيدحلا لف ضافأ هريظنت

 (سوسونويد) هلآلا ةدايع سوقطب رشابم لكشي ةطيترم ةيقيرغإلا ايديحارتلا

 .بدعلا ببسب ديدشلا نتزمللا ثيح ءاتش هب لافتحالاو

 ةغلي .مولعم لوط اش .مات ليبن لعف ةاكامم" ةاسأملا نأ وطسرأ ركذو

 ةطبساوب ال تولعفي صضصوخش ةطساوب متت ةاكاخا هذهو ...نييزتلا ناولأب هدو ره

 ".تاللاعفتالا هذه نم ريهطتلا ىلإ يدوتف فونلاو ةمحرلا ريثت ةاسأملا و ءةياكمملا

 نرملا يندم ديرو بجا ولا و ةقطاسالا نيب وأ ردقلا و يناسسناإلا لعفلا 6 يديلقت

 ثق



 نق امك ًاماليإ دشأ ةاسأللا عقو نوكيل ةبارق ةلص مهطبرت ام ابلاغ لاطبألا ناق
 . ..«(بيدوأ)

 اهتردقب ةهآلاو ناسنإلا نيب تنأدب دق عارصلا ف ةهحاوملا تناك و

 نيتدارإ نيب ةهحاوملا لعجيل ةشآلا رود فعضأف (سيلك و فوس) ءاح مث «ةيردقلا
 ةفطاعي نيعو يئاسنإلا رودلا قمعف هامجالا اذه (سديبرويز زرع دقو نيتيتاسنإ
 . سالا

 دنع ايديحازلا دعب ةيمهألا ثيحح نم ةيناثلا ةيترملا يف تعاح ايديموكلاو

 عمتجملل يقيطلا ميسقتلاب رشابم لكشب تطبترا ةيمعألا هذه نأل «قيرغإلا
 امنيب ءعمتجملا يف ةزيمتملا ايلعلا تاقيطلا تاعوضوم. تينع ايديحجارتلا نإ ثيح
 هذه و «بعشلا ةماع نم ايندلا ةيئاسناإلا جذامتلاب اهتاعوضوم يف تينع ةاهلملا

 امك ؛ةروقولا ةيتيدلا سوقطلاو دباعللا تاضحأ نع اهتدعبأ ةاهلملل ةيبعشلا ةأشنلا

 يعمر تفرعا (انيثأ) نإ لاقيو ءةيواهلمل تايحرسملا ىلع تعفرت ايلعلا ةقيطلا نأ
 .(م.ق 4,85 رحخأتم تقو يف ةاهلملاب

 ايديحارتلا ناسرف مه (سدييرويو سوليخساو سيلكفوسو تاک و

 نم هتايرخسب لالا اذه يف زيو ءةاهللاب (سيئافوتسرأ) درفنا امنيب «ةيقيرغإلا
 اميق عملا بويع حضفيل ةاهلملا رسي نأ عاطتساو ءةيطارقتسر ألا تاقيطلا
 .ةيواهلم ةيحرسم نيعبرأو عبرأ نم برقی

 اهبتك يلا ةيقيرغإلا يهالملا ءايحإلا نامورلا نم (سنارتو ستولب) ءامحو
 ريوطت يف (رييلوم) مهسأ استرف ي ةيعايبتالا ةسردملا دعو ...(سيئافوتسسرأ)



 نيب دودحلا ءاغلإب تدانف ةيعادبالا ةسردلل تءاح نأ ىلإ .ةزيمتملا هتاعاديإب ةاهلملا

 ايديموكلاب ايديحارتلا اهيف تطلتخا دق تاعوضوم تايحرسملا تءاحو ع اوتألا

 ,اسارذلا ج الطصاب فرص ام روهي اناذيإ كلذ ناک و

 نوييروألا اهمج رت دقو ةيحرسملا ةكرحلاب ريبعتلا نف ىلإ ريشت اماردلا

 ةبيغ ف (اماردلا) حلطصم عاشو .ثدحلا وأ لعفلاب ن اهانهحرتو « ةساقمص ب

 ,ايديم وكلا و ايديسارقلا نيب تلصف يلا دودحلا

 ء«رشع عساتلا نرقلا تاياهن عم حرسملا نف انقرع دق برعلا نحن اتدنعو

 ةيعبتلاب و (صيخشت) ةملك ادعم امئإو (...ايديموك ءايديحارت) ددرعت مل مث نمو

 ةملك تددرت مث «تالثمملاو نيلثمللاو ليثمتلا !اودصقو (تاصخشمو نوصخخشم)

 برعلا رقتسا مث «يتاتسبلل ةذايلإلا ةمحرت ةمدقم ف تعاحو ( يحصر مو حس رشا

 ىلع نيسح هطك نيفقثملا رثكأ هيف صرح يذلا تقولا يف (حرسم) ةملك ىلع

 ققحيل (اماردز نويحرسملا ددر ةريحألا تاونسلا يو .(يليثمتلا رعشلا) ديدرت

 .ةيملاعلا تاغللا رثكأ فو اتتغل يف اراشتناو ًاعويش يلاعلا حلطسصلا اذه



 ةبيحرسملل ينففلا ءانبلا روطق

 :نامورلاو لير لا : ًالوأ

 «سدييروي ء سيلك و قوس-. سوليخسا) يقيرغإلا حرسلا ثلثل ناك
 بتك ثيح «شيكلاو مكلا ثيح نسم حرسملا نف ءاسب يف لاعقلا مهرود

 ناكو ءةفلا نم برتقا سديبرويو ؛:ةيحرسم ةقم نع رثكأ سيلك وفوس

 عقرو (سروكلا) ةقوحلا رود نم للق امدنع ةينف ةوطح لوأ ذختا دق «سوليحسا)

 .ةيحرسم نيعبس وحنب مهاسو ةثالث ىلإ نيلثمملا ددع

 نيب عارصلا نم يحرسملا عارصلا عوضوم لوحق (سيلكو فوسو امأ
 للتو .ةطآلا روح فعضإ كللذدبو .نيتيئاست]إ نيتدارإ نيب عارص ىلإ ناستالاو ةف يآ

 بسلا ةفطاعل حسفأو يتاسناإلا رودلا قيمعت يل عسوتف (سديبروي) امأ ءةيئاتخلا
 .هتايحرسم يت رفوألا لاما

 نف) هباتك يف نفلا انه ريظنتلاب ةيعادبإلا دوهنللا هذه جوتيل وطسرأ ءاحو
 ثيدحلاب ًادبو «هتقبس يلا ةيعادبإلا صوصنلا نم هريظنت لوصأ ىقتساو (رعشلا
 بسانملا يعابرلا نزولا كانه داك و ارعش أدب جرسللا نأ ؛يرعشلا نزولا نع

 هنأل يئثالثلا نزولا وطسرأ حرتقاف ةمحلملل بساتلا سداسلا نزولاو ةيئانغلل

 .راوسلل بسنأ

 ةيانع ىلوأو ؛ماظنلا نعو يحرسملا لمعلا ةدحو نع وطسرأ ثدحتو
 ءارحألا فلوت نأو او ادا و لعفلا توكي نأ بهي" :لاقو ثددحلا وأ لقعلاب

 طسوو ةيادب مات لعف لكلو ...لحللا دقع طرقنا ءزح رتب وأ لقن اذإ تيحب

 لدن



 " .ةياهنو

 لعقلا نع ثدحتف ريظنتلل ةليسو ةصانخ ةاسأملا نم وطسرأ ذفتأ دقو

 ءاهتيادبي ادبي يذلا ةاسأملا نم مسقلا كلذ ةدقعلاب نيعأ" لاقو لحلاو ةدقعلاو

 .ءاقشلا وأ ةداعسلا ىلإ امإ لوحتلا ردصي هنم يذلا ريعألا ءزمخلا ىعح رمتسيو

 ."ةياهنلا نمض لوحتلا اذه ةيادبب ييدتبلا مسقلا للاب يعأو

 لاق .؛ثالثلا تادحولا نوناق يقيرغإلا حرسملا يف ءاح ام مهأ لعلو

 ةرود هرادقم نمز يف عاطتسملا ردق اهسقن رصح ىلإ وحنت ةاسأملا" وطسرأ

 ىلإ راشأ دق وطسرأ نأ حضاولاو "...اليلق الإ هزواحتت ال وأ سمشلل ةدحاو
 .-عئاش وه ابك ناكملا ةدحو نع تدحتي مل هنكلو ثدحللاو ناامزلا ةدحو

 نوتاق عاش كلذيو .هدعب حارشلا نم ةقاضإ تءاح ناكملا ةدحو نأ هانعم اذهو

 عباسلا نرقلا تايادي ىتح يحرسلما عاديإلا يق مكمت يذلا تالثلا تادحولا

 . رسبت

 ىلع دك ویو يسالكلا فلا ريطظسلا داعيأ ممتيل ئييتاللا «”ساروشه) ءاج مث

 بيصتب وطسرأ دنع ظمت مل يلا ةاهلملا ف عسوت مث «عاونألا نيب لصفلا ةرورض

 مرلي ال هنأي لاقو ءلوصف ةسمفغ ةيحرسلملا «(ساروه) ددح مث .ةاسأملاك رفاو

 مهئادأب نوموقي 'سروكلا وأ ةيحرسملا (ةقوحلا) تأل ءراوحلا يق عبار لثمم كارشإ

 صنلا ضرغ مدي ام لوصفلا نيب نوتغي مهنأب مهرود ددح مث ءرحآ لثمم رودب

 لكرأ يو .ترسقريو تودشي تلقم لغش يق نوفي راف اصضش رشع نیلا نم نركت : يطول ةقرملا

 نس لالق دق سرليخسا كاك ر  ةاسألا عرشرود نع نفعل لعدت ةقرملا تناك يناتويلا مرسلا

 . اسنرف يق يساللكلا حرسلا دم تقعاو اهتيمضأ

 هل



 عادباإلا امأ ءايريطتت رك ذي ديدجي تأي مل نامورلا ىلإ حرسملا لقتتا الو

 يهالم ءايحال (سنارتو ستولي) خرضتف ؛قيرغاإلا كلف ي تامورلا راس دقق
 .ةيديحارلا تايحرسلل ىلإ اكسر دمع امنيب +(سيناغوتسرأ)

 ةيقيرغالا تايحرسملا نيدلا لاحر عنمو ءاهتضيق ةسيتكلا تمكحأ مث

 ءرثكأو رثكأ حرسلا روهدت سمانخلا نرقلا ةيادب يف امور ةربارملا ارغ املو اهتينثول

 .رشاعلا ترقلا ىتح اورظتتي نأ مهعم ملاعلاو نيييروألا ىلع ناك و

 ةمدخل حرسملا فيظوت ةيناكمإ ىلإ ةسينكلا تسفتلا رشاعلا نرقلا يو

 «تارحجعملا ةيحرسم) لقم ةيحرسم عاونأ ترهلطظو حرسملا تنبتف نييدلا ظعولا

 يقالحألا ظعولاب ةليكم تناك اهنكلو (رارسألا ةيحرسم «ةيسقطلا ةيحرسملا

 .عضاوتللا اهاوتسم مدحت و «ةيتفلا تارغنلاب تاللتما مث نمو رشابملا

 :ةيسن رفلا ةيسالكلا ةبعابتالا ةسردملا :ايفاث

 ركدت رشع سداسلاو رشع سماخلا نينرقلا يف ةييروألا ةضهنلا رصع يف

 ف ةيضقلا هذه نم اوللحتو :حرسملا نف تمحح يلا ةسينكلا ةضبقل نويبروألا

 نم ناك و ؛ةيحرسلل ةضهنلا ءانب ةداعإ توييروألا ادبو ءاينابسأو اسنرفو ايلاطيإ

 .ءاداو اريظتتو ةاك اغ ةيقيرغالا لوصألال يبئايحالا) دعبلاب اواديي نأ يعيبطلا

 هئارآ نم صلختستو ( 1.'هن6 م0(ةه26 رعشلا نفر هباتك يف ةيسالكلا ةسردملا
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 : يبنآلا ةيساللكلا

 .هئمالثلا تادح ولا توئاقب عازتلالا ةرورض-؟١

 .حرسلا ةبشحع ىلع نم لتقلاو فتعلا ثداوح ءاسقإ- ٣

 .عاونألا نيب لصفلا ةرورض“-۳

 .ةينالقعلا ناش ءالعإ و لايقل نم دحلاو ؛ةيرقيعلا ىلع ةعنصلا ليضفت- ٤

 ةيتاسنالا للثملا ريوصتو ءارعش يسآلملا ةباتكك ءامدقلا ةاكاحم ىلع صرخلا-ه

 ( ...لفع «ةيسورف «ةنايحح «قشع) ةلولطعبلا يف ايلعلا
 فلأ رشع ةسمخ نيب حوارتت ثيح ةيحرسملا تايبأ ددعل يريدقتلا ديدحتلا- "+

 عزوتت ةسمح نع ةيحرسملا لوصف لقت الو «تيب فلأ رشع ةيتامث ىلإ تيب

 .(«لحلاو ريونتلا ةا .ةدقعلا ءةياديلا) مهيلع

 ةميدقلا ةيحرسملا ديلاقتلل ءايحالا كللغ يف تراد ولاوب دوهح نأ طحالملاو

 هتيحرسم يف اميس ال (ولاوب) تاريظنت ةيفرح ايلام احذومن "نيسار" تاك دقو
 .تح ينانوي عوضوم تاذ يهو (رديف) ةريهشلا

 ريمتملا عاديالا ىلإ ءايحاإلا ةلحرم نويبروألا زواجتي نأ يعييطلا نع تاك و

 .ةيعادبالا ةسرتدملا تناككف ...ةيحرسملا ءانبل نيفلا ريوطتلا و

 :ةببع ادبإلا ةسردملا :اخلاث

 ةيسالكلا ملع بك اسنرف يف هديدحتلل سامحلاب ايروأ تلعتشا

 اينايسأ ىفو «نييسالكلا دعاوق ضعي نم فقفَت و (ديسلا) هتيحرسم (ينروك)

 اسهعمو . رويسكم مت (ةعسامللا ءامطقر تاك ارملطغإ ينو ؛عاجيف يد بولو ناك

 ۹ ت



 . ةيعادب“يأاا ةيس ركل جذوسك ضع وتلا ليطتس

 ىلع درمتلل ةدهسملا يه ١( ةد ١= ترك. ةعماجلا ءانطف) ةعوممجج دعتو

 نم رهشألا (ولرام) تاكو نيققثملا نم ةعومجج مهو ءحرسملل ةيتسالكلا دعاوقلا
 تعقو ثيح ثاللثلا تادحولا ةقنرش تقتف لا هلامعأي ةعومجلا هذه نيب

 فنعلا زاحأو لب ءةنيايتم نكامأ يف اهب لقنتو :ةديدنع ماوعأ يف هتايحرسم ثادحأ

 ةيوناثلا تايصخشلاب ىنعو ًايحراحو ًايلعاد عارصلا لعحو حرسملا يف لتقلاو
 ةيعادبإلا ةسردلا ةروغل اجذومت ناكو .لسرملا رعشلا مادختسا ىلإ هقبس نع اللضف

 :ةيتآلا سسألاب تري لآ

 .دحاو لمع يف ةيحرسملا عاوتألا نيب طلخلا-١

 لوانتو «(ديسلا) ي ينروك دنع ةزرايلاك حرسملا ل فقنعلا لامعأل حامسلا-؟

 .(يتانرهز يق وجوه روتكيف دنع مسلا

 ىلإ ةينيراتلاو ةيسالكلا تاعوضوملا نم حرسملا تاعوضوم رسيوطت-7
 فقاوملا ءازإ دايحلاب يحرسلل اويلاط كلذلو ؛ةرصاعملا ةيتايحلا تااعوضولملا

 .ةيعقاولا رولب اهعم تلمح ةيعادبألا ةسردملا نأ يعي اذهو .تايصخشلاو

 قيرعغإلا نع داقأ دقو «ةيعادب يأ ةسردملل دئار جذومتك "جگ يتأيو

 قيقحتل تاضقانتملا نيب عمجلاب هعولو انل رسفي ام اذه لعلو اسس نييعمانلا و

 ةسردم لا ملعت | م1395 + ۾ : 5+ عالام دبع موي زا رتو ١2516 ريسكش نوح ميلو دلو :يبكش '

 هريكت تناكأو يش عوازم ةسباب جوزتو .هيآ عم ةراجتلاب لغتشاو سيردتلا فزسا ين عدررفتارسو

 يضصعب ةغايس ةداعإ ف كركشا من ءجرسلل يف انقلم لصعو ثدعل لإ رعاه ...تاودس ينامشب
 هتايحرسف بكف يعادبالا لالشسالا ىلع هتبسوم هتديعاسو قري يبيسكاف ةقلقلا تايحرسلا

 . افج ةروبك ةيدأو ةيداس ةورت ققحو ...يينح رسما عاديا غ رفق مث ,. .اهضعب ليت قف كراو لوألا

 أ



 يف عاونألا نيب طلخ دق اضيأ وهف نذإ ةنزحملا تايرحسلاو ةكحضملا تاقرافلل
 .كحاو لمع

 ةمظعلاك ةدحاو ةيحرسم ةركف راطإ يق هسفن ديقي الأ يعييطلا نم ناكو

 عّون امك امام هراكفأ لحرلا عون امو «(نيسار) دتع بلا وأ (ينروك) دنع
 ادتلتكسا نع ذمتأو «(تيلوجو ويمور ءارتبويلكر نامورلا نع فحأف هرداصم
 هتفاقت هتدعاسو ...(ماوهت امك اسنرف نءو ؛(تلماه) كرامتدلا نمو «(لايطع)

 ىلع هتايحرسم رثكأ يف دمتعاو «جيردتلاب لسرملا رعشلاب ناعتسا مث ءعيونتلا ىلع
 .ةيوناث ىرخ لاو ةيسيئر ةدحاو نيتدقع

 غلا ءانيلا رثأت كلذلو نيفلا بهذتلا ىلع يحرسلا صسلا حتفناو

 ناك و ةيحرسملا ةيعقاولا سسأو "نسبإ" ريهشلا يجيورتلا بتاكلا رهظو ةيحرسملل

 ۔ ف كعب نيقح اللا و هل نيريصاعملا نييس رسما يلع ا ردات

 ءحرسملا نم ةيعتارلا تنكمت رشع عساتلا ترقلا نم يناثلا فصتلا ىفو

 صنلا تاعوضوم دعت مل و ءلوحتلا اذه يل هرثأ ةيزاوحربلا ةقبطلا طاشنل ناك و

 تاعوضوملا ددعت عم .صنلا حتفتا امو ؛نييطارقتسرألا ىلع ةرصاق يحرسملا

 .نييزاومع ربلل

 تاعوضوملا نم حرسملا تبرق اهتأل ءحرسملا ىلع اهريثأت ةيعقاولل تاكو

 تأ اميسالو ءةتاهللل ةن ب رو ءاهتصلقو ءاسأملا تطقسأ .ةيتايحلا

 .ةعامتلاو درفلل يرهاظلا كولسلا دصرب تيبع دق يعقاولا حرسملا تاعوضوم

 رعشلا ىلإ رعشلا نم ًايجيردت لوحتت حرسلا ةغل تأديب ةيعقاولا ريثأتب و

 كن



 .يحرسملا راوخلا ىلع ةيمويلا ةايحلا ةغلل ةرطيسلا تتد ىتح رثتلا ىلإ لسرملا
 اغإو ىقاولل ًاليجست تسيل اهنأل ءةيعقاولل عئيطاخلا مهفلا ىلإ ريشي اذهف عبطلابو
 ةيواز ىلع دمتعي اليثمت قمعب ةايحلا عقاو لثمي نيف روظنمب عقاولا ةغايص ةداعإ يع
 .اط يليحستلا لقتلا ىلع سيلو ةاكاخاو رايتحالا

 اماردلاب تينع يلا ('8قءامةءوسه اماردوليملا) رشع عساتلا نرقلا دهشو
 ةداع اهطاغأ تراد يلا اماردوليملا راشتنا ىلع ةيزاوحربلا تاددعاسو ءةييعشلا

 عاجشلا بحلا وأ جازملا يوادوسلا باشلا) :ةيسيئر تايصخش عبرأ لوح

 ةفاضالاب (يلوصولا ةيصخش ««نئانلا ةيصخش» «ةمولظملا ةرهاطلا ةأرملا وأ ةاحفلاء«

 .ةيوتاثلا تايسصصكشلا ىلإ

 ةداعإ ,اضف اش ناك نإو يركفلا قمعلا نم تلح دق اماردوليملا نكل

 .هحرسم يف اذهب ىتع دق "نسيإ" ناكو «حرسملا ىلإ 'ىقيسولا رصتع

 يتاملألا دي ىلع (يمحلملا حرسلا) روهلغ ثيدحلا رصعلا دهش مش
 ببسي يعامتحالا عقاولا يف الغرت رثكألا ناك و < 1555 - ١56 (تشيرب)

 تسيلو تاحولو رظاتم درج ةيمحللا هتايحرسم تءاحو .(تشيرب) ةيك ارتشا

 قلحتت ةيركف ةروب ىلع دمتعي يحرسملا لسلستلا ناك و ةياكح ىلع ةمئاق ةبرحت
 .يبعامتجالا عقاولا ثادحأ اطوح

 نسم سبا ملطسلا نإ لاقيو مانتا نعت (سوليم) ةملك نزا لسألا ينانري حتطسم ةا دقاق امار ر ليلا ١

 ,ةيبعشلا اماردلا موهفص طيتراو ءةيبجيعلاو ةينيراتلا ةأضنلا رواش انه يحرسملا ملطصلا نكل ءتاينوشميسلا

 نی ولات نیلتسش حاز و دعاشلا ىلع لياصتف عيبكشز امأ ءسررتكلاب لوصقلا نعي ةحارصالا ىلع قبرا بلغت 0

 هدب ليق ءايشآ كود ناللعال وأ دعاضملا ثايفلع ريق ةحاربسالا رست افسر ؛نيساسألا نيلعمملا ةحفرإل
 . يلاتتا لسنفلا

 ا



 مالحألاب نوحشم وح يف ةيدورقلا اياضقلا ترثك يريبعتلا حرسلل يقو

 نع نونعتي ةفوصتمت هبشأ (هيمرالامو ريلدوبو رسيسز ناك مث حابشألاو

 امك حجنت ملف حرسملا يف ةيلايريسلا تقفخأو ءةيسايسلاو ةيبعشلا تااعوضوملا

 .مسرلاو يئانقلا رعشلا ق تحج

 ةيييرحجتلا تاعزنلاو تارايتلا نيب حرسللا نف ؛بلقت نيرشعلا نرقلا يفو
 «ةيرمرلا ؛:ةيبيرجتلا «لوقعمالللاو ةيثبعلا ؛ةينادحج ولا) نيب كرحتق ةيفسلفلاو

 ةيساسأ ةيئانب رصاتع كاتهف ءةثيدحلا و ةيلقلا تارايتلا هذه لك عمو .(.. .ةيعيبطلا

 (يحرسملا ع ارسلا «يماردلا فقوملاو ثدحلا :راوحلا ؛ةيصخشلا) يحرسملا صنلل

 هل ىنغ ال يذلا يحرسملا صنلا لثمت ةعمتجج اهنكل ةقرفتم اطوانتتس رصانع يهو
 رطسرأ اهي يدان نأ ذتم ةديدح ةمدق ةدحو يهو هرصانعلا هذه ةدحو نع

 رصصاتعلا هذه هيف ب وذت دسار لك ينحرسما سنلا تنأب داقنلا رركي اثيدححو . .اهيدق

 .ةيعوضولاو ةينفلا اهتاهحوتو ةيحرسلملا ةيرحتلا تابلطتم بسح ةيثاتيلا

 ١ - ةيصخشلا :

 ةيحرسملا نم ىوقأ ةيسعخش نم دلوتت يلا ةيحرسملا نإ تويسالكلا لاق

 يق ةيصخشلل يساسألا رودلا رهظي ةيادب اذهو «فورظلاو فقاوملا نم دلوتت يلا

 ةينف راوطأي يحرسللا روطتلا ربع ةيحرسملا ةيصخشلا ترمو .يحرسملا ءانبلا

 يذلا ردقلاب ايناسنإ ًاطاشن هتايصخش حنس يئانويلا حرسملا فق بتاكلاف ءةنيابعم

 تأ دعي تهامت ةيناستإلا ةيصخشلا ىلع ةشآلا ةطلس نكل ء “'"ةملآلا هب تحس

 هه د هامان م مصمم ma a a سم د emam هم هم ل ممم مس مس هم عجم نو مم مس

 ريكألا مكستلا رهو يلزألا ره ماعلا ينركلا نرالا ؛ةيئزأ ةطآلا نكت ل ةقدقلا ةيتالريلا ةينثولا ةديقعلا نإ ""
 ةي ىلع تدسح يلا ةظآلا نيم مدقأ مهفنع تاوامبلاو صضرآلا تناك“ مث نمو فمهما "e Dik عز
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 ةيصخشلا عوقوب نويقيرغالا ظفتحا نإو «يحرسملا صصنلا ا ةطآلا رود صلقت

 حمالملا سمط بابسأ دحأ كلذ تاك و ءةيحرسملا مهيسآم ف ردقلا ةوطس تحت

 جذومتلا ةيصخشلا اومدعتتسا امدنع اميسألا تايصحتلا ةزيمسملا ق ورشلا و ةيناذلا

 -(...رستسم رش وأ مئاد ريمعع) يداحألا هحولا تاذ

 نع نويحرسملا لزانت ةيحرسلا ةيصخشلا مادختسال قحالل روطت قو

 ةلوطبلل ةيطارقتسرألا ةقبطلا راكتحا نع اضيأ اولزانتو ءجذومنلا ةيصخشلا
 ةيتاسناإلا ةيصضشلا نويصرسملا معدههتسا انه نمو ؛ةيعقاولا مئاسن عم اميسال

 ةديدعلا تالامخلا حتف دق اذه لعلو «تاضقادتم نم هلمحت اعو يتاسنإلا اهفعضب

 .اهتالكشمو ةايلاب اهطابتراو ةيحرسملا تاعوضرملا ع وتل

 هص وخشب انعانقإ يف هحامج ىدم وه يحرسملا فلؤملل ساسألا رودلاو
 اهتلع وأ ءدعهلشملا ةركاذ ف ةشياعلاو روضملا ةوق اهحنم اثإ كلذو «ةيحرسلا

 فلولا مجني يكلو -يحرسللا الا ةءارق ةلاح ي- ئراقلل يليحتلا ىدملا ىل

 ةيصخشلا بستكت نأ دبالق (ةيحرسملا ىوقلا) قحي حبصتل هصوخش ءايحإ يل

 ةيصخشلا زيمي مساب ةروهمم (يسفت «يعامحا «يدسح) داعبأ ةثالث ةيحرسللا

 ىنعم نيب قباطتلاف ءايسكع وأ اقباطم ابسادت هب موقت يذلا رودلا عم بسانتيو
 ناك ولو ءةيتفلا ةليحلاب ةيعقاو ةعانق دلوي ةيصحخششلا هيعلت يذلا رودلاو مسالا

 .كاصضالا وأ ةيرضسلاو ةقراقلل ليجست فدهيف ايسكع يسانتلا
 نأل ءبسانملا لشملا رايتحا نسح ىلع اته هققش فقوتيو : يدسحلا دعبلا -

 دعبلا هقصوب مسري يذلا يئاورلا نع فلتقي يحرسملا
 ىلإ ةراشإلاب يحرسملا يفتكيف انه امأ ةيصخشلل يددسمللا



 ىلعو ...بويعلاو تافصلاو ستلا ديدحتك ةماعلا حيماللا

 هئاقلإ ةقيرطو هتوصب يدسملا دعبلل انتاروصت ممتي نأ لثمملا

 اهب موقت يلا ماهملاو تافصلا عم قفتت نأ يغيني نينا هتاك ر حو

 عارصلا يف مسحلا لماع وه ناك (ارتيويلك) لامجف ةيصحخشلا

 دمحأ وأ رييسكشك ةيصخشلا هذه لواتت نم لكل يحرسملا

 . .يقوش

 ديد و ةيصخشلا اهيل] يمتنت يلا ةقبطلا ديدعت دوصقللاو : يعامتجاالا دعبلا -

 ءةيرسألا اهتايخو ةيدالل اهتلاحو اهتنايدو اهتيسدح

 .ةيعامتحالا ةيصخشلا تاقالعو

 دحجو نأ دعيو ءةثيديلا ةيحرسملا صوصتلا عم امهم حبصأو : يسفنلا دعيلا -

 مث نمو ءيحرسملا صتلا يف هتاكم جولوتلاو يلعادلا عارصلا

 تايغرلاو ماعلا كولسلا زاربإ ىلع زيكرتلا نم دب ال هراهطظاإإ

 ةيسفنلا دقعلاو جازملاو لاعفتالا ريدقتو ريكفتلا ةقيرط و لامآلاو

 اذه ظحالنو ةيصخشلا كولس ىلع ةثارولا رثآو -تدحجو نإ-

 .(رئاخلا تاطلسلا) ةيحرسم يف اميسال هتايحرسم يف ميكحلا دنع

 :يتآلا داعيألا هذه ىلع لجسنو

 اغإو نييثاورلا ضعيك فصولاب ةدحاو ةعفد يحرسملا اهرهطظي ال داعبألا هذه ١

 داعبألا هذه رهطظت ثيم ةديدع فقاوم ريع راوخلا لالده نم داعب رهت

 ةكر حو لعف لالخ نم اهحاتتتسا دهاشملا وأ ئراقلل كرير «جردتلاب

 .ةيحرسلا ثادحألا يق اهتكر اشم ربع ةيصحشلا



 هتيرحت بساني يذلا ردقلاب فلؤملا اهنم ديفيو «ةيريدقت داعبألا هذه -9؟

 .ةيح رسلل

 ال ىعح مومعلا نم اردق لمحت نأ يغبني ةيصخشلل زيمتلا حمالم لال نم ٣-

 . يحراخملا ل اعلاب اهتلص ةيصخشلا دقفت

 ءارث ىلع دعاسيس اذه نال :«تايصخشلا ع وتت ىلع يحرسملا صرع نأ دبال -4

 .ةيت» رسما

 ثيم حيطستلل ال زييمتلل -وطسرأ ريبعتب- (يقطنملا قفاكتلا) قيقمت نم دبال س

 .هيدوت يذلا رودلا عم ةيصحخشلا حماولم ققتت

 انيأر كلذل ؛ يح رسما عارصلاب ارشابمو ايرضع طبترت ةيصخشلا نآلو

 دنع ةثالث مث نيبئاب ادب يذلاو نيلثمملا دنع ديدحتب ىنعت ةعيلقلا ةيريظنتلا ةيغرلا

 دحي وت عاش مث :ةيساسأ تايصخش عيبرأي ل وتعي (اماردوليللا) ف انيأرو « قي رولا

 :يبهو (ةيحرسملا ىوقلا) ب ىمسي ام لش تايصخش تس

 رطخلا لخت اعم نينثالا ةوق -7 لطبلل ضراعملا مصخلا ةوقحا# لطبلا ةوق-١

 وأ مكملا لثم-ه لطبلا اهنع عفادي يلا ةيصخشلا- 4 بوغرملا وأ بوهرملا

 .كلملا وأ مكاحلا ناوعا-< هتردقو نوناقلا

 ےس اميسألا دجحاوتلا ةيبسن تحيصأ ةيديلقتلا ةيح رسسملا ىوقلا هتهو

 وأ ءهطقف ةدحاو ةيصخش ىلع دمتعي دق يذلا يبرحتلا حرسملاو ثيدحلا حرسملا

 تايصخش قلحت# امدنع اميسال هنيعب الطب ددحت ال يلا تايحرسلل كلت

 .اهتيعي ةيركف ةرؤب لوح ةنيايتملا ةيحرسلا



 ةيصخشلا) ةيديلقتلا ةيساسألا تاميسقتلا اضيأ تكرمت كلذلو

 ةيعقاولا حرسملا تاهحوت نم اءدب (ةيوناثلا ةيصخشلا)و (لطبلا وأ-ةيسيئرلا

 لصتتو ثادحألا روحمتت ةيررع لطيلا ةيصخش تناك و .يييرحتلا حرسملا ىتحو

 عارصلا اهب قلعتي ام ابلاغو ءثادحألا نم ردق ريك يف ةكراشملا يهو اهب

 ام ايلاغو كثادحألا ف رونه لقألا ةيوناثلا تايبعضشلا تتاك مث . . يح رسم ا

 ضعي كاته تناك تإو ءلطبلا ةيصضخش ىلع ءوضلا نم ديزم ءاقلال عدختست

 لطب مم لماعتت تناك نإ اميسال يحرسملا راسملا يف ةرثؤملا ةيوناثلا تايصخشلا

 ثيح هحولا ةيداحألا يه ةحطسملا ةيصخشلاو :ةيصخشلا فيعض وأ حطسم

 اهرثأتو اهتكراشم نم مغرلا ىلع ريغتت الو ةيحرسملا لوأ يف هيلع رهظت امع مزتلت

 .ريمغتلل ةلباق ريغلا ةيصخشلا يهف مث نمو «ثادحألاب

 يحرسللا ثدلاف كلذل ءريكألا ملاعلل ةرغصم ةروص ةيحرسملا نألو

 عيمججو ...تايصخشلا نم ةفلتخلا طاشألا مات ةيعامج ةرماغم ةروص يف ققحتي

 لكف ىل ام ةيحرسم ةايح ال هنأل ءدحاو قيرف ف اعم لمعت تايصخسشلا

 .يحرسملا لمعلا تايصخش لماكتتو

 :يحرسملا راوحلا مسح |

 نيب رشابلا لاصتالا لعف لشع هنأ نم هتيمعأ يحرسلا راولا حاج

 عينت انه نمو «ةيساسألا يحرسملا فلولا ةادأ وهف نذإ ءروهمجللاو ةيحرسلملا

 جامي امك يحرسملا اهحاتي رومأ ليلحتلاو ريوصتلاو ميسحتلا نأل ءهتبوعص

 ميسجتلاو ليلحتلا نم هنكمت هتاينقتو درسلاب هتتاعتساف يئاورلا ؛مأ «يئاورلا

 راو لإ كالع ال يذلا يحرسللا قلوملا عم ةيعص ةمهملا وليت امنيب «فصولاو



 عبات هتأل لقتسم ريغ نيف رصنع راوحلا نإ مث ءروصيو دسجيو لل نأ هيلعو

 , شلل ھر وسحب يح رسملا فقوملاو ةيصتخخشلا ةعيبطب قلعتم و ؛ثيدحلل

 ءاقلالل بتكت ةيراوحلا ةلمعمللا تأ نم ىرعألا ةيرارلا ةبوعصلا عينتو

 ءاقلالا تاع اغ ةيراوحلا ةلمملا تاع تددحخ فللتلو ؛ةءارقلل ال عامتسالاو

 ىقبيو «ءاقلاإلاو قطتلا ةقيرطو ءرصقلاو لوطلا ثيح نم هتابلطتمو يوفشلا
 .ءاقلإللا ءانثأ ةيراوحلا ةلمملا ىلع لاعفلا اهرود ةيليثمتلا ةكرحلل

 يغبتي كلل ةيحرسلا ةركفلا دسجو :ةيصخشلا روح زريي راوحلا نآلو
 هلا وأ يفاقثلا اهاوتسم نع ريعيل :ةيصخشلا عم ًايسادتمو ايساتم راونلل توكي تآ

 هيف ىبعاريف اححاتو ًالاعف يحرسملا راوحلا نوكي يكلو «ريبعت قدصأ يعامتحالاو

 :يتآلا يف اهزحون رومألا نم ةلمج

 قف تددرت يلا كللتك ةرشابلا ةيظعولاو ةيباطخلا ةعزنلا نع داعتيالا ١-

 تازرحعملا ةيحرسمك) ىطس ولا روصعلا تايحرسمو ةيسالكلا تايحرسملا

 تاضحأ ف تاشن تايحرسم يهو (رارسألا ةيحرسمو ةيسقطلا ةيحرسملاو

 .ًاغيعض اهراوح تاك و ةسينكلا

 روهسللا ىلإ راوحلاب لقمملا ج ورع نأل «نيلثمملا نيب راوحلا نوكي نأ يغبني -

 جرسملا يف لضفم ريغ وهو يظعولا وأ رشابملا ريبعتلا ىلإ ًاحليس هنأ يعي

 . ...طورشب ييرحتلا حرسملل نآلا ًافده ناك نإو :يديلقتلا

 ثدحلا ديعصت ىلع دعاسي الاسف نوكي يحس اريصق راوخلا توکی نأ بجي -#



 داقتلا اهيلع قفتا يلا بويعلا زريأ تاك كللتلو ء ...قعضلاو دارطتسالا ىلإ

 ةيئانغ ىلإ ةيراوخلا تبلقناف راوحلا لاطأ هنأ يقوش دما تايحرسم لا

 .عارصلا ىوتسم ىلع ترئأو يحرسملا تدحلا تفعضأ

 ةيركفلاو ةيغايصلا هتمئالمع كلذو لعتفم ريغ ايعيبط راوخلا نوكي نأ لضفي -4

 .ةرواستملا ةيصخشلا ةعيبتم عم

 روطتلا عم هنأ الإ ءةيكيسالكلا تايحرسلل يق ايحراع راوحلا ناك
 دق -كولسلا ملع يف جنوي تاساردو ديورف تافاشتكا دعب اميس ال يح رسما

 ةيشحع ىلإ (ج ولونوللا) يلحادلا راوحلا رفق كلذلو «يسفتلا دعبلاب نوفلوملا تاعتسا

 مث نمو رشابم لكشب ةيصخشلل يسفنلا دعبلا ديسجتل هسفن ضرفو حرسملا

 بک و ابا هبا ىصنتي ناي كلذو (يتامحلا ثيدحلا) ةليح تويحرسملا دحوأ

 ال هراس نأ ضرتقيو :روهمجلا عمسيل عفترم توصي ركفي هتأك و روهمجلا ىلإ

 ديج لكشب روطتو نييكيتتامورلا عم يلحادلا راوحلا ًادبو ءةلاحلا هذه يف هعمسي

 .ةثيدحلا يبيرجتلا حرسملا تال رابع يف

 فسم ارعش تأدبو :ةيرذح تاروطت تدهش يحرسملا راوخلا ةغلو

 «لسرملا رعشلا ريبسكش مث نويعماتلا'عدستسا امدتع نماثلا ترقلا ىتحو قيرغالا

 يق رعشلا رسلاو نكمتو رشتناو رثنلا هيرست حرسملا يف ةيعقاولا ترهظ املو

 ىرعدب يحرسملا راوحلا ةغل اهسقن يه ةيمويلا ةايحلا ةغل تحبصأو لب «حرسملا

 .!ةيعقاولا

 دالا ماسقنالال ةيبرعلا اتل يق دص ةيراوحلا ةغللا ةيضّق تادحو دقل و



 يحرسملا فقولا زيكرت فعض هيلع بترت يذلا رمألا ةيماعلا ةرثرثب يبحرسملا
 يفوت انيلع جرو ءىحصفلا راصتأو ةيماعلا راصتأ نيب يديلقتلا راوحلا دتشاو
 تناك و ءيحصفلاو ةيماعلا نيب طيسولا اهنأك و ؛(ةثلاعلا ةغللا) هامعأ اع ميكا

 ىحصقلا نم تللقو ءاهردق نم عفرت ملو ةيماعلاب قطتت اهنأل ةقفوم ريغ ةلواح
 .اهدفت مل و

 المع تسيل ةيعئاولا نأل ءانطاح امهف تمهف دق ةيعقاولا نأ ةقيقحلاو
 ةغللا نآل :؛ةيعقاولا ةغللا اهنأ ساس ىلع ةيماعلا ةغللاي ةيم ويلا كرد رسل ايليصست

 نم ريثك ىف ةيماعلا ةغللا هنع رجعت دق قمعب ةايحلا عقاو ليث اهب دصقي ةيعقاولا
 ءلاملا ناسل لب لاقملا تاسن قطنتسي ال يحرسملا بتاكلا نأ ضرتفملاو «ءفقاوملا

 همس بسح لك و ءاهتاح ردي ىحصفلا ثدحتت نأ نك تايبدضشلا عيمج تآل

 يف رولظنم نم عقاولا ةغايص ةداعإو «يعامتجاللا هعضوو يقرعملاو يفاقشا

 ينعي اذهف يليلحتلاو يركفلا دعبلا ىلع ةرداقو ةيح ةغلبو رعاشمو سيساحأب
 .يعقاولا هامتالا نم دوصقملا ءادألا ةيقادصم

 لياقم يف ةيماعلا حضن نأ ةماع ةفصب عادبإلا لاص يف سيل هنأ دقتعاو

 بدألا راومي حيصفلا بدألا شاع مدقلا ذنمو ..اهروهمج ةغل لكل نال ءىحصقلا
 ىلع تءاس يلا ةيبروألا باحآلا نع يبيرعلا بدلا رّيم ام اذه لعل و «يعشلا

 نع هل ارييمت يسالكلا بدألل ميدقلا يقيرغإلا ميسقتلا ببسب ةييعشلا اههبادآ

 .هب اوتتعي مل يذلا يبعشلا بدألا

 : يحرسملا ثدحلا -*

 يحرسلا ثدحلا امأ «ءادالل ةيتف ةليسو ةغلابلا هتيمعأ ىلع راوحلا ناك

 دعي يحرسملا ثدحلا روطت ةعباتمف مث نمو «يحرسملا ءاتبلل يرقفلا دومعلا وهف



 ةعومجم ثدحلاب دوصقملا نأل ؛:ةماع ةفصب يحرسملا ءانبلا زوطتل ًايقيقح ًادصر

 ذيفنت ةمهمم تايصخشلا موقتو هدحاو عوضوم وأ ةدحاو ةركفب لصتت لاعفأ

 :ناكمي تددُحو نامزي ترطأ ةياكح مامأ اننأ نعي ثادحاألا عومجمو .ثادحألا

 لضقأو مهأ لعلو ءةصاخج يحرسملا ثدحلل ريظنتلاب وطسرأ معها دقلو

 يحرسم ثدح دوح و هيلع بكرت يذلا رمألا ثدحلا ةدحوي ةيلطملا انه ةركذ ام

 .اهسامج مث نمو ازيك ت فيديا تاز تاسرلا لج وب وطسراآ لاق امو ءححاتو طبارتم

 نم اوررمت ثالقلا تادحولا نوناق ىلع مهتروثب نويكيتنام ورلا ماق الو
 يال حاسجنلا ساسأ هنأل ثدحلا ةدحو ىلع اوقبأ مهنكلو ناكملاو نامزلا يتدحو

 يتدح و نم ررختلاب يحرسملا تديلا رثآعي نأ يعييطلا نم تاكو . يح رسم لمع

 محاتفنالا رعخسا يح رسما صعب نآ ثِإ ایا ناك رثاتلا نحل «ناكللو ثاعزلا

 هكسامم فعضأف يحرسملا ثدحلل نمزلا دادتمالا ف فرسأق هررمتو سرلا

 يفق ءهسفن ريبسكش اهيف عقو دق ةرغثلا هذه نأ ىلع داقتلا عمجأ كللذلو

 .اماع نيرشع ىلإ نمزلا ددم -الفم- (عارتيويلك و وينوطتا) هتيحرسم

 مث نمو «ةثيدحلا ةيددعتلا يف ةغلابملا لإ ىدأ دق نيمزلا دادتمالا اذهو

 «يحرسلا ثدحلا ةدحو تيتشتل فاك يبس وهو ...لولخلاف دقعلا تددعت

 "نيسبإ" هيعتا كللذلو .ةيماسألا ةيضقلا تفعضأ ةيددعتلا نل نقلا ءاتبلا فاعضإو

 دادتمالا ف داصتقالا قيرط نع ثدلل فيكتب يسب ناكف رمألا اذه ىلإ يجي ورتلا

 ,هتايحرسم يف طقف دحاو موي دودح ىلإ لصر يذلا نمزلا

 رييسكش هيف حقو اميق يقوش دمحأ عقو هرثتو هرعش يبرعلا انحرسم قو

 يفق «لولحلا ةيددعت مث نمو ثدحلل ةيددعتلا يقوش دمحأ دمعت امدنع اميسال



 سياح بح مث ويتوطنأل اميويلك بح :ناثدح (ارتبوياك عرصم) ةيحرسم
 وبأ دمحم) ردغ :امه اضيأ ناثدح (ريبكلا كب يلع) ةيحرسم يو .ةناليهغ

 هتيحرسم يقر .اط خأ هنأ هفاشتكا مث (لامآب دارم) عولو مث هديسي بهدلا

 دمتعملا ةلود رايهتا روصق :ثدلا ددعتل ًاعبت لولبلا ددعتت (سلدنألا ةريمأ) ةيرثتلا

 ميعز- نيفشات نب فسوي دنع هترسأو رعاشلا كلملا نحس و «ةيليبشأ ا دابع نبا
 ,بوكدملا كلما ةنبا ةتيثبب نوسح جاوز يهف ىرحألا ةياهنلا امأ -نيطبارملا

 : ةيبهلملا تاءامعنالا ربع يحرسملا ثدحلا روطت دقو

 .ناكملاو تامزلا يتدحو عم ثدحلا ةدحو تناك يسالكلا حرسملا يف

 ا ءةيحات نم ةيحرسملا تاناكمالل اًرامثتسا ءاحج دق ثاالثلا تادحولا نوناقو ٠

 .كادنآ داخلا يقبطلا ميسقتلا عم يزاوت ءالعإ لقعلا نأش نم تلعأ ةيلامح ةغسلفل

 تآر يلا ةيطارقتسرألا ةقبطلا بيصن نم ةيحرسملا ثادحألا لج تناكو
 يذلا يحرسلا ثدحلا ىلع داح لكشب سكعنا يذلا رمألا لقعلا جاتت قوذلا نأ

 وأ رشلا ىلع رينلا ةرصتل تعس يلا ةيثدحلا ةيببسلاب قلعتو لولعملاو ةلعلاب رطا
 .ةقطاعلا ىلع با ولا راصتتا

 نوناق ىلع مهتروثب يحرسملا ثدحلا رثأت دقلف نييكيتنامورلا دنع امأ

 اريثأت -انرشأ اسك- ةصانج ينامزلا حاتفنالاب ثدحلا رثآتق «ثالثلا تادحرلا

 ةفصبو «نييحرسملا نيعديملا ىلع اهرثأ (وحوه روتكيف) تاريظنتل ناك و
 لاا نم يحرسلا ثدحلا عوضوم لاقتنا ف لضفلا نييكيتتام ورلل ناك ةماع



 اهتاعوضوم ةيزاوحربلا ةقيطلا ىلع حتقتملا يعيبلا لالا ىلإ دودحملا يطارقتسرألا

 وهو رجلا يبامتالا مهرثأ نييكيتتام ورلل تاك و ءرسكملا ع وتلا ناكف ءاهتالكشمو

 .يبجراقلا ثدحلا مم يلعادلا ثدحلاب ةياتعلا ىلإ باتكلا تافتلا

 هتايصخشو ثدحلا عوضومل رايتعالا ةبوقع نع نلعتل ةيعقاولا تءاح مث
 نم اوققنعو «دحاولا دعبلا تاذ ةيجذومنلا تايصخشلا نويعقاولا ىسانت مث نمو

 لكي عقاولا لاد هيف اوسمغنا يذلا هسفن ردقلاب ةملاحلا ةيستامورلا رعاشملا

 دق يلالحإ لكشب يحرسملا راوحلا ىلإ ةقيرط رثنلا دحوو ...هتايباجيإو هتاييلس

 .يحرسملا راوبلا يف هدوحو صلقو ..رعشلا ىصقأ

 هلالعع نم ريشيل يرهاظ ثدح ميدقتي ىتعي بتاكلا دج نييزمرلا دتعو

 ليوأعلل عستيل صاح ريغ اماع يحرسملا ثدحلا ءا مث نمو «يرمر دعي ىلإ

 .ةيعيبطلا م ةيعقاولا ىلع لعف در يزمرلا ح رسلل ناك و .ريسفتلاو

 يديرحتلا بيكرتلاو يزمرلا دعبلا ىلإ أهل نم لوأ ميكحلا قيفوت دعيو

 لهأ) هتايحرسم يف يهذلا دكلا ىلع هيف دمتعا يذلا لوألا يعادبإللا هروط نم
 ؛لقعلل رايرهشب ميكحلا زمري (دازرهشز يقفء (. .تويلامعي «داز_ر وش «فهكلا

 فيطظوت (فهكلا لعأ) قو .ححان يثارت فيطوت يف ةفرعملا ىلإ دازرهشب زمريو

 دقو ءامهنيب عارصلاو يردقلا نمزلاو تاسنالا ةيضقل زمرلا ف لثمتي رعخآ يئارت

 امدنع لوألا ةيحرسملا ةعومجملا كلت يف زمارلا يديرحتلا دعبلا نع ميكحلا ربع
 اراكفأ نيلثمملا لعحأو ءنهذلا لععاد يحرسم مويلا ميقأ" :نويلامحج ةمدقم يف لاق

 .".زومرلا هباوثأ ةيدترم يناعملا نم قلطملا يف كرحتت



 دلوتري) يتاملألا انعئاطي نيرشعلا ترقلا علطم يف يمحلملا حرسللا يقو
 ال ةيمحلملا هتايح رسم نإ :لاق امدنع يحرسملا ثدحلا نع صاع روف (تشيرب

 نأكف مث نمو ءملاعلا رظانم نم رظنم ىلع اهدامتعا ردق ثدعحللا ىلع دمتعت

 ىلع دمتعي سبتقملا رظتلا انه نأل «قيقدلا ىنعملاب ةيعاديإ ةبرج تسيل ةيحرسملا
 عاقانل فشكت دهاشم وأ رظاتم اهطينغ ىلع فعلت زاكترا ةطقنك ةماع ةركف

 نمو ةيركفلا ةرؤبلا يه انه لسلستلاو كلسامتلا ردصمقف مث نمو :هراوغأو عما

 .انه يحرسملا ءادبلا يف ةيزكرملا ةرؤيلا ةبحاص دعت مل اهلسلستب ةياكحلاف مث

 ءاضيأ هسفن يقلتملا روطت ناك يحرسملا ثدحلل روطتلا اذه ىلع ءانبو
 ةايح يهتنت فيك ىريل حرسملا ىلإ بهذي ناك قيرغإلا دتع يحرسملا دهاشملاف

 بايسألا ةقرعمل اوبهذ دق ابروأ ق ىطسولا نورقلا روهمح نكلو ءةاسأمم لطبلا
 ثحب يكل ةيلعلا مهفيف ةيزمرلا ةيحرسملا عم روهمعلا امأ ءةاسألا ىلإ تدأ ولا

 .زمرلا مهفل بساتلل ليوأتلا نع

 تدخلا موهقمل يعاديالا روطتلا عم اوبس ىزاوتي يقلتلا ف روطت هنإ

 روطتلا لحارمو يرشيلا قوذتلا روطت ةيعيتلاب سكعي يذلا هيهذمت ريع يحرسملا

 ثدح اذام) لأسي ناك يذلا ةصقلا نفل يقلتملاب انركذي روطت وهو .يراضحلا
 يقلتلا نم روطت اذبهف (؟. .ثدح اذار :لاؤسلا فلتحعا روطت الو كلذ دعب

 دهاشملا رامثتساي يبيرجتلا حرسملا يع كلذلو ءييامإلا روطتلا ىلإ يبلسلا

 . . .,ةدهاشملاب هئافتكا نم لادي يحرسملا ثدحلا يف اک راشم حيصيل يباجخأإلا

 كفق ةي زه يلا ہک وداع دنع يح رسم ا فلسا روطت و حرسملا نف هوتي مو

 نا اهحاخ نم مغرلا ىلع ايحرسم تلشف ةيلايريسلا نكل ..ةيلايريسلا ىلإ اهزوامج



 درغلا يسري هبيك رتو ت کحلإ عاشب لي ىنعي سهامللا ج رسملا ادب و ... يئانغلا رعشلا

 . .. .رصاعملا حرسملا ق بيرجتلا لاج حتفو «؛بهاذملا نيب برق رمأ وهو

 :يحرسملا عارصلاو ةركفلا =€

 ةركفلاب ةعانقلا نكل «يحرسملا قيلأتلا عفارح زريأ نم ام ةركفب ةعانقلا

 .؟ايوق يحرسملا عارصلا نوكي فيك نذإ .ةليصوتو اريثأت رثكألا

 نيب دعابتلا نم اهماوق دمتست يحرسلا عارصلا ةوق نأ ظح"لنس ةيادب

 رثكأ نتاتعراصتملا تاتوقلا تناك" املك و «نيتوق نيي وأ نيتدرحي نيتركف وأ نيفقوم

 قىوقيسف ءريتخ ا ةوق عم تزاوت رشلا ةوق نأ ولف ايوق عارصلا تاک املك ًابراقت

 تفعضو نيتعراصتملا نيتوقلا ىدحإ تيرم نأ ثدح ولامأ دتعو عارصلا

 تبنت يلا يه ةركفلاف لك يفو .ةيعيتلاب يحرسملا عارصلا فعضيسف ىرح ألا
 .يحرسملا خ ارسلا

 يحرسملا نقلا روطتل ًاعبت ةفلتنع لحارمج رم دق يحرسملا عارصلا لوانتو
 :نيرمأ ىلع فشتوتي ةيحرسملا ةركفلا راهظإ ناك" وطسرأ دبع ًاكيدقن ءدسفن

 ةراثإ ءذيفنتلا ءةةنهربلا) لالحخ نم تادسحاأللا بيتتب ةيانعلا ١-

 نكس الاعقت الا

 ةراثإ فتعب دلوتت ىتح ...ةبارق مهطبرت تاايصخشب ثدحللا فيفنت -7

 .ةدوصقملا ةركفلا زربي داح عارص ربع لطبلا ىلع ةمحرلاو ةقفشلا

 اللا



 عارصلا يف ًالثمم ئيدلا ريخلا ىلع دامتعالا لضفي يسالكلا عارصلا ناك و

 ةضآلا محح نم نتويحرسملا فقخت ال ردقلاو ناسنإلا نيب مث ةهآلاو ناسنالا نيب

 اذه لثمتل «بيدوأ) ةيحرسم يهو (سيلكفوس) ةعئار يتأتو «مهتايحرسم ا
 نالا نيب كفن ثيح يقيزيفاتيملا ريملا وأ نيدلا ريما ىلع مئاقلا عارصلا نم عونلا

 نيالا نكلو ...اهلطبيل هنبا دعيو «ةءوبتلا فرعي بآلاف ىمأو هيبآو (بيدوأ)

 ءهسفن بقاعي مث ...همأ جوزتيو هلبأ لعقيف ةءوبلا ققححل ردقلا ةوقب دوعي

 قافشإلا ةدح نم تداز لا يه -وطسرأ اهيلإ راشأ ٍتيلا- ةبارقلا ةقالع تتاك و

 .ةاساللا ف فوخلاو

 رود نم اوففتع امدعب نيتيناسنإ نيتدارإ نيب عارسلاب نويسالكلا ىنع املو
 ناكو ءرشلاو ريثلا نيب وأ ةفطاعلاو بحاولا نيب لضفملا حيصأ عارصلا يف ةلآلا

 !كيقنتو عالعإ ةفطاعلا ىلع بحاولا ةرصن و رشلا ىلع ريتلا ةرصني امئاد ,يهتني

 .ةسعلاتلا ةينالقعلا ىلع ةمئاقلا ةيلاسملا ةفسلفلل

 لو ءاهعيمج ةيملاعلا تايحرسملا ىلإ يسالكلا عارصلا اذه دتما دقو
 لكشب ةفطاعلاو بحاولا عارص ىلع دمتعا دق يقوش دمحأ دج يبرعلا انحرسم

 - (اربویلک عرصم) يف ىتحو (ةرتتع)و (ىليل نونمجب) هتيحرسم يف امك يساسأ
 يف ةيبرعلا ديلاقتلاو تاداعلا ناطلس وه بحاولا ناك ثيح ...- ام وحش ىلع

 تتاكو (اغيويلك) يف (نطولا بحر بحاولا ناك امئيب (ةرتدع :ىليل نوتمم)
 تأش نم تلعأو ةفطاعلا تلذح يلا تايحرسلا هته يق بحلا يه ةفطاعلا

 .يقوش دمحأ دتع يحرسملا عارصلا يق يسالكلا دملا نع نلعتل بحاولا

 ةيحرسلا ىلإ ابروأ ل (ورديدإ اعد رشع نماشلا ترقلا رجخا وأ فو
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 مهتروث دتما امدنع نيكيتتام ورلا روهطظ عم ناك فئكملا ذيفنتلا نأ لإ ةيزاوح رملا

 اميف اهمعد ةصاخ ةيانع ةيزاوحربلا ةقبطلا رومأب ىسع يذلا ةيحرسملا عوضوم ىلإ
 ءاتبلا لثمو يعامتحالا دعبلا تنضححا دق ةيعقاولا تناك و «يعقاولا هامتالا دعب

 دارفألا نيب عارصلا ىلع زيكرتلا ناك مث نمو ءةيحرسلل ةركفلل يساسألا

 نييئطولا نيب وأ عاطقإلاو نيحالفلا نيب ةهحاوملا انيأر مث نمو تاعامجلاو

 .(...ةاولسملا ؛ةيرحلا ؛:ةيعامتحالا ةلادعلار راكفأ تدلوتو لالححسالاو

 اهرثأ ةيحرسملا ةركفلل ناك كلذلو «ةيعمجلا ح ورلاب انه عارصلا زاتماو

 بويعلاو تائيسلا زاربال ةزيملا هته تويحرسملا رمكساو «عمش ١ يف غلابلا

 تايتيتسلا يف يبرعلا حرسملا باتك دنع كلذ دمج امك امامت ةيسايسلا و ةيعامتحالا

 دبع حاللص دنع ءاح املثم يئارعلا في وتلا عم رتتسا دق مهضعبي تاك تإو

 دمحأ تالواحمك سايقلاو ةهباشملا ضرفت يلا ينيراتلا مسملا ةوق وأ ءروبصلا

 هذه لثم تددرتو «(...سلدنألا ةريمأ ءاوبويلك عرصم ءزيبمق) يف يقوش
 .مهريغو ...دواد سنأو سیخ يقوشو ميكحللاو ةلقابأ دنع تال واما

 عفترت ثسيح (رتراسإ دنع رحآ ًاهحوت هجوتي يحرسملا عارصلا اتيأر مث
 مارسعلا ةدح تلق مث نمو «يماردلا فققوملا يباسح ىلع ايديرحت اعافترا ةركفلا

 (رتراس) دحج امئيب (راكقألا ةيحرسم) مساب ةيحرسلا تال واحلا هذه تيم و

 .(رظانم وأ تاحول) مسا اهيلع قلطأ امنإو ةيحرسم اهمسي مل هسفن

 ىلإ برقأ (..ةرجشلا علاط اير لثم ميكحلا قيفوت تايحرسم ضعب يتأتو
 تال عارصلاو يماردلا فقوملا فعضي اهيفو ةيثبعلا و ةيديرجتلا تالل واحلا هذه

 ةيصخشلا قمع نم درعا يلعاذلا معاربصصلاب يجر افلا ع ارصعلا لديتسي فلوملا



 .ةيح ,سملل ةيديرحتلا ةركفلا عم .يسادتيل

 ىلع ال ةركفلا ىلع يم هحرسم ناب فرعيل يناملآلا (تشيرب) يتأيو
 روعشلاو ةركفلا ىلع يتب دق هحرسم نأ ىي لاله يمينغ.د تاك نإو روعشلا

 اعارص دلوت ةدحاو ةركف دحت مل رصاعملا حرسملا او .هحرسم حا رس وهو انعم
 يعور (تايث ىلإ يفت نم «رقت ىلإ تايث نم) كرحتم ركفل ًاعونم اعارص ديش امتإو
 اندجو كلذلو ؛:هصوخشل يسفنلا ليلحتلاو يكولسلا دعبلاب رصاعملا حرسملا
 ةيصخشلا ىلع ةيحراخلا ىوقلا هتلكش عارص نم اشن يذلا فقوللا حرسم

 لع نأ ىلع ةيصخشلا قمعل يلخادلا دصرلاب انه فلوؤملا ىنعي مث نمو ةيحرسلل
 عارصلا) ىمسي امج يحرسملا ثدحللا روطي يسأر دادتمال ًادعاص اطبخ كلذ
 .ايقفأ دتعي يذلا عدكارلا عارصلا) لباقم يف (دعاصلا

 نسفلا و عاتيلا :تلامجع ديدجتلا ةبعرو يح رسما عانيلا ھل يذلا روطتلا و
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 ييبرعلا حرسملا

 :يبيرعغلا مرعسملا ووذج

 يفتت تداك ىرتخأ تونغ باسح ىلع يئانغلا رعشلا نف يف برعلا عرب

 انه ترثانت ةطيسب ةيبعش روذح نم لضف الولو ؛.حرسملاك يبدألا انفيرات نم

 ثيدحلا رصعلا يف يبرعلا حرسملا نع تيدحلا انأدبل ةيبرعلا اسسقطعم ف كانهو

 .ةدايرلاو داليلاو تاصاغر إلا دهش يذلا

 «ييرعلا اثارت نم ىفتحا ةيئائيلا هرصاتعب و نقلا هموهفص حرسملا نف نذإ

 ةقيعض روذجي برعلا ىفتكاو ...يقيرغالا حرسلا ةمجرتل برعلا سمحتي مو

 وأ كحضلاو ةيرخسلا ةبغر نم ةرئاطلا تاحامحلا يضرل يبعشلا انثارت ف تددمت

 .ماكملا ضعبل ةيمحرلا تاريسملاو زازعإلا فقاوم ميس

 «يسابعلا رصعلا يف ةدئاس تنتاك يلا ديلقتلا ةيغرب ظحانملا انعلاطيو

 نميلا ناك ظافلأ يكفي سادلا نم ةيكاملا دمي انإ" :هلوقب نيئاكحلا ادل فصوق

 يناسارحلل ةتياكح نوكت كلذك و .ائيش كللذ نم رداغي ال :ءمهمالك ج رافع عم

 ...مهنم عيطأ هناك هدم ىتح ...يشايحألاو يدتسلاو يمتزلاو يزاوعألاو
 فرط عيمج عمج دق هنأكف ..هتيعو ههحول اهئشني روصب ىمعألا يک هدو

 ةيناسناإلا جذامنلا ديلقت نوزواحتي اوناكو :"...دحاو ىمعأ يف نايمعلا تاكرح

 تناك ريما نإ ليقو ..ريمجلاو بالكلا تاوصأل مهديلقتك تاناويحلا ديلقت ىلإ
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 .1.هلشع هيلع درتف ”ةحوبد وبأ: قيهت عمست

 «يريبحتلا صقرلا) ف ةرملا هذه لثمتي رخآ اصملم تودلح نبا انل لحسيو

 ةغدغد وأ ةيسحلا ةراثالا درج نم ىقرأ يسابعلا رصعلا ا صقرلا نأ رك ذي ثيح

 ...بشخلا نم ةحرسم ًالويخ تاصقارلا اهيف بكرت ةصقر" كلذ نمو ساوحلا

 2” ...ةيقيقح برح ف نهنأك و رفلاو ركلاب نمقيو «ليخلا بوكر اهيف نيكاميو

 ةيريبعت ةصقر يهو رصم ديعص يف بيطحتلا ةصقري نودلح نبا انرك ذ امك

 .ةيليثق ةعاضش و ةراهم زاربال لاح رلا اهنيفنت ف كراشي

 ءانغلاب صقرلا ةلص نع انثدحف ”بهذلا جورم" يف يدوعسلملا امأ

 تاصقرلا تعونتو :يرعش داشنإ نم رجالا هب عفترت تتناك امو ...ىقيسوملاب
 :لمرلا جرار لثم اهتايمسم رعشلا روحي نم تذختا ءامسأب تزيامتو ةيريبعتلا

 .( . . . :هيقتأسا

 املعم ءاهراركت ىلع سائلا داتعا ةيديلقت دهاشم كانه تناك ىرعأ ةيحان نمو

 ناكف ....قئاولاو نومأملاو ديشرلاك سايعلا نيب ءاقلح ضعب بكاوم يف ناک

 ةماعخفلا نع ربعي مظنم يحرسم دهشم يف كرت ةعممللا ةالسصل ج ربخ اذإ ديشرلا

 :ةقافع تايارلا لمحت ةاشملا نم ةقرف همدقتتو بك ولا جرخيف «ةيمهألاو ةوقلاو

 ءادشأ لاحر رهظي مث «ةيصشلا اهماغنأو زيمملا اهيزب ىقيسوملا ةقرف مهمدقتت مث

 رهلقي مث «ةيقيسولل ةقرقلا فلح نوريسيو مهفويس نيرهاش :مهساوقأ نييكدتم

 وهو ةفيلخلا روهلغب دهشملا اذه جّوتيو ةلودلا بابرأو ءارمألاو ءارزولا مهدعي

 .كرحتم يحرسم دهشم ف سرحلا هعبتيو هداوح ايطتممو «دوسألا هناسليلع يدتري
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 يروغلا ناطلسلا يكرمك ةيم<رلا دهاشملا هذه لقم (سايإ نبا) رك ذي و

 .(زورينلا ديع) تالاقتحال يزيرقلا فصوكو

 ايحرسم ادهشم نتولثع اوتاك رسعم يف ةعيشلا نأ ”يقوسدلا" رك ديو
 ةحاس ىلإ لصت ىعح ةريسم كرحتت ثيح (نيسملا لتقم) ىركذ يف ًالماكتم

 ساتلا ىلع لحجر فوطيو .." بيحتلاو ءاكبلا رثكي و ..دوسلا مايخلا اهيف تيرض

 قر دهشلا يهتتيو ..ةحاحز يف اهرطقي مث ..مهعومد طقتلي نطق ةعطقب

 ربق رهظيو ...ءالبرك ىلإ زمرت شاشعألا هذهو ءةحاسلا بئاوح ف شاشعأ
 ."داوسلاب تزوج نيسحلا

 دقو ءمهتع ربعملا يصانلا مهبدأو ءةصاخلا مهتارماغم ةيكلا لاسرتو

 لاحر فقاوم رمطساو نامزلا عيدي ءاح مث . .مهرابأ ركذ ف ظحاحلا ضافأ

 نباب فورعملا (نيدلا لامس دسحم) وهو بوهوم رعاش ءاح مث ءهتاماقم يف ةيدكلا
 ةيعيدبلا ةغايصلا نم اهصلخو فقاولل هذه رمتساو اه الا ١ لاحكلا لايند

 ثعب ةلاسر نم كلذ مهفنو (للقلا لايح) ب اهضرعي دهاشم لاكش يف اهدعأو

 دهاشلا هذه هذديفتت ةقيرط اهيف مضوي ..(مهالوم نب يلعر همم هل قيدص ىلإ اهي

 لحاو اهبترو صوخشلا :ىيه"' :هلوق اهنمو ..ةقيرطلا هل حرشو لطظلا لايخب

 لبقتيل ًايسقن هتددعأ دقو روهمتلا ىلع كلمع ضرعا مث .حمشلاب حرسملا ةراتس
 ...كعم ةولح يف هتأب رعشي هلعج و «ضرعلا ىلإ ءامتنالا حور نم هثيت اع كلمع
 قوفي لاخلا عيدي كمامأ ىوتسا دقو يللغلا ضرعلا دجتس كلذ تلعف اذإف

 ".فيفتتلا لبق هتليتت دق تنك ام ديسجتلا عقاو نس ةثعبنملا ةقيقحلاب

 ىتح دهاشملل ةيسفتلا ةقيهتلا ىلع لجرلا صرح ىصتلا اذه ق ظحالانو
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 نم ردقلا اذهب توكي ةليسولا عضاوت نأ ودبيو ..يلطظلا ضرعلا داعبأ هعم شيعي

 ...(لظلا لاير ضرع ءانثأ دحوت هبش يف دهاشملا عم شيعيل ماهيألا

 ءلاصو ريمألا اهيف لطبلا و .(لايخلا فيط) اهمسا ةياور لايند نيالو
 بي رغ اهامس ةفيرط ةياور اضيأ هلو . .. .ريصقلا بدحألا لاينلا فيل هعباتو

 مهنتهم ضرعتسيو قاوسألا لاحر نم اعوت نيثالدل اهيف ضرعي ثيح (بيجعو

 .عئار يديلقتو يئيثمت دهح ىلإ جات تناك اهنأ دبالو ..ةيهاكف ةقيرطي

 نأ عاطتساو ؛«كيلامملا مايأ رصم ىلإ قارعلا كرت دق علايتد نبا تاك و

 لايحجأل هضورعي اوقلعتو «هب نويرصللا بحعأ دقو «(لظلا لايعخخ) هحرسم رشتي

 تقو يل حرسللا ىلع نييرصملا لابقإ بيس نأ نوري نييحرسملا نأ ىتح ءةديدع

 نف نم روهسللا روفت علو :(زوقارقلا)و (لظلا لايخ) نم مهديصر وه ركيم
 اميسال رصم ىلإ مهحرسمم نييحرسملا لاقتتا بابسأ دحأ ناك ماشلا ي حرسلا

 .نفلاو ةفاقتلاب يع يذلا ليعامسإ يوريدقلا دهع يف

 تاهاكف ريوطت ف لاعفلا EE (لوخد جروخ) يروسلا تاتفلل ناك م

 .يضالا نرقلا تاياهن ل رصم ىلإ لقتنا امدنع كلذو (زوقارقلا)

 1 ١ ١ = س عل قبو

 يهو رمجأ رولج تدحو ةصاخفج (...سنوتو رئازملا) ايقيرفا لاش يو

 :اهنمو ةصانش سنوت ف ترهتشا يلا ىمّدلا باعلأ

 باعلأ و ةيوفش ةياكح ىلع دمتعي يعش حرسم وهو :ةقلخلا حس رسم -

 نما

 ليلا



 دهاشم ءادأب موقي ناكو ءاروطت رثكأ ةروص وهو :طاسيلا حرسم -
 هل حرسم قس و بياينغألا و مایا رز وص لحعاد ةبليشش

 :ييدوهمبلا ءعاحشلا ةيصخش)و اثم ةتباثلا هح وش

 ةعنقلا نولتثمملا ميخختسا و ( - . . ريرشلا وغلا :ققاغملا

 117 ةريعملا سبالملا و

 فورطظل أدب يذلاو «ةيلطلا ناطلسإ مساي فرع اه ىلإ ةفاضإلاب اذهو

 نق روذمل رمآ ادادتما لثمت اهعوممج يف تال واحلا هذهو ١... 7107 ذنم ةيفيرات

 طيسبلا ءادألاو يعش: لايثلاو ةيدرفلا تاناكمالاب نآلا ىتح طبترملا حرسملا

 .جذاسلاو

 لوصو لبقو ءرشع نماشلا نرقلا رعاوأو رشع عساتلا نرقلا علطم فو

 يف ًادبو يديموك فدش يئاقلتلا يحرسملا لكشلا رصم تفرع ييروألا حرسللا

 تلقفتحاف اهسفن روطت ل ةلواحا هذه نآ الإ 1۸١١ - ۱۸۷١ ١ نم روهطتلا

 .لخعاإ و قوت

 مامأ تلتثمو (ضوع حالفلا) ةيحرسم رصم ف تمدق (يلع دمعردهع فو

 دمحم) نكلو «زوقارقلاو للظلا لاي تاتاكمإب نويرصملا ناعتساو (يلع دمع

 ةفصب شيبمباو ةلودلا تايساسأب لغش هنأل نفلا اذه ريوطتل تفتلي مل يلع

 ديفن اهيو ..اهنم معطتل ةيبروألا ةيسرسللا ةدئاملا رظتنن نأ اتيلع تاكو .ةصاخ

 يل مهسفنأ اوققث داورل ةيدرف دوهج هتاصاهرإ تأدب يذلاو يحرسملا انتف روطنو
 .ثيداللا رصعلا يف يبرعلا حرسلل داليمو تاصاهرإ اولمحيل اوداعو ..ايروأ

 يعيبط لكشب روطتت مل روذح درهم نع ديزت ال ةيليثمتلا جذامنلا هذهو

 .يعارلا لعد (ييرعف# حرسلل) محار : ًالايصفت ؟'



 رودح يهو ..يبعشلا اهمحح يل تيقب مث نمو ؛ةيحرسم تامجرتب معطت ملو
 ماهفتسالا نكل ءاقحال اهتيمهأل دوعنسو ..ةمهم اهنأ الإ اهتطاسب نم مغرلا ىلع
 ميدقلا يبرعلا اتبدأ نم حرسملا نقف باغ ائامل :انه انيلع هسقفن ضرفي يذلا

 .؟ةقلخشلل هر وصعب

 ؟ ميدقلا يبرعلا انيدأ نع حرسملا باغ اذال

 بابسأ ىلع فرعتلا نم دبال يبرعلا حرسملا روطتو ةأشتل ضرعن نأ لبق

 بايغلل ةرسفملا تاداهتحالاو ءارآلا لمحت نأ نكعو ءنفلا اذه ليوطلا ءافتحالا

 :ةيتالا طاقتلا ف

 .رخأ نونف نع مهلغشو مهرمأ مهيلع بلغ يرعشلا مهنقل برعلا بح ١-
 .رارقتسالا جات حرسللو ءلاحرتلاو لقتتلا ىلع برعلا دامتعا -

 .نفلا اذهب برعلا رعي مل يقيرغالا حرسملا يف ةينثولا راكفألا دوحو ا

 .ييك رثلا لايخلا ىلإ برعلا راقتفا س

 حنتقن الو نيببسب عمتقن انتكل هبايغلا رسفت اليصفتو ةلمج ءارآلا هذهو

 كنا دنا لج انيدك اس يئاتغلا رعشلا نفل برعلا بحي متتقن .نيرحآلا نيييسلاب

 نع مهتنغأ امير نفلا اذهب مهتعامتو «برعلا ناويدو لوألا برعلا نف ةليوط

 رصعلا ىتحو ىلوألا روصعلا يف اميسال حرسملا نقك ةديدحج نوتق ىلع فرعتلا

 عم ةيبرعلا ىلإ ةمحرتلا ةضهن نأ ايخيرات تباث وهو عقلا رحعآلا ببسلاو .يسابعلا

 حرسملا نف لهامت تدّمعت يسابعلا رصعلا يق اهراهدزاو يومألا رصعلا تاياهن

 ىلع ةدسجم يقيرغإلا حرسملا يف رهظت ةشآلا نأل كلذو ةيبرعلا ىلإ لقتُي ملف
 اذه لقن يف برعلا ةيغر مدعل ةيفاك تناك ةينثولا داعبألا هذهو حرسملا ةبشح
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 حرسللا اوكارتو : ةه جلاب اوماق دق -عراصن مهو (تايرمسسلاو تاكو نسفلا

 مش ةبستلاب حبرلا مدعو داسكلا نيعت نفلا اذهل مهتجرت تأ نوفرعي مهتأل يناتويلا

 يكيرمألا دقاتلا هب لاق يذلا يأرلا اذهف ةلوبقملا ريش بابسألا امأ

 نأل ببرغ ريسفت وهو يبيكرتلا لاينلا ىلإ نورقتقي برعلا نأ وهو (نودلش)

 برعلا ثارتو نيرحآ نع هيفتنو موقل هتبثن نأ نكح ال رشبلا نيب ةمسق لاينلا

 لا دت لاي ..يبيكرتلا روصتلا ىلع رداق ييك رت لايحح دوج و ىلع لدي يبعشلا

 يل اهدج يلا ايزاتنفلاب ىمسي اميف ناكلاو نامزلا دعب ام لإ ناكملاو نامرلا

 قاشعلا صصقو برسعلا مايأر يف ايعقاو بكر ملا صصقلا يف مث (ةليلو ةليل فلأ)
 مث (..يلالحلا ديز وبأ) ةريسو ةقيلحح يتانزلا ةريسك" ةيبعشلا ريسلاو عةيرشنلا

 اهلكو ...تاماقلا نع الضق :نارفغلا ةلاسرو ناظقي نب يحك يفسلفلا صصقلا

 .هريسغتو (نودلش) يآرب ةعانقلا مدع ىلع لدت
 ءارو تاك برعلا رارقتسا مدع تأ ىري يذلا ريسفتلاب صخي اميف امأ

 ةيلهاجلا يف اهتيعب ةيتمز ٌةرْكف ىلع الإ قبطتي ال ريسفت اذهف حرسللا نف ءافتعا

 ةريزعجا طسو يهو اهنيعي ةيناكم ةعقب ىلع وهف قدص اذإو مالسالا ردص و

 ةيحان ةنساسغلاو ةريحلاو نميلا يف ةيبرعلا ةريزملا فارطأ امأ اهيرغو ةيبرعلا

 ي اميسأل ةرقتسملا تاراشملا تقرعو رارقتسالا تفرع دقف ماشلاو قارعلا

 ناك ولو رارقتسالا داز دقلق يسابعلا و يومألا رصعلا ق انمدقت ام اذإو ...نميلا

 .مدقلا ذنم رحآ تأش يبرعلا حرسملل ناكل دح وألا يبسلا وه

 نفلا اذع ىلع فرعتلا ةصرف برعلل تآيهت امدنع ثيدحلا رصعلا قو

 ءادح ريصق تقو يف لاّمف لكشب هيف اومهسأو نفلا اولقنو ةصرفلا اولبتها

 .اعم نيلثمللاو نيفلوملا نم يبرعلا حرسملا داورل ديدشلا سامحلا ىلإ دوعي لضفلاو
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 :كبيدحلا ييرعلا حرسملا تاصاخرا

 انتبرت ف حرسلما نف عاررتسال نومجرللو نولثمملاو نوفلولا فتاكت
 ةقيرطلا هذه ناكو ءايروأ نم ةتينتسملا روذبلا اوراعتسا دقو «ةثيدحلا ةيبدألا
 تاقاسلا ترصتما اهتاف اهتايباجيإ امأ ءهسقت تقولا ف اهتاييلسو اهتدئاف

 ف هحامج ناكاو ..ححانلا يبروألا حرسملل راهدزالا رامث تفطتقاو ةيديرجتلا
 اوماقو لامآلاب داورلا عسشت اذهلو ةيبدألا انتيرت ف هحاحنل ةمدقم نعي ايروأ

 مدعل شهد هتكل (ليخبلا) رييلوم ةعئار «شاقنلا نورام) مدقو «بيرعتلاو ةمج ريلاب
 عم صلخو بابسألا نع ةثحابلا ةساردلا تتناك مث نمو ..يريهامتللا لايقإلا
 نق لايقتسال دعب اوأيهتي مل ماشلا برع نأ اهنم ةددحم طاقن ىلإ نيخروملا
 رصم ىلإ ماشلا نم يحرسلا نفلا داور ةرجه ببس اذه اتل رسقي ارو ءحرسملا
 جروح «نوطتآ حرف «شاقن ميلس «يتابقلا ليلخ وبأ «شاقنلا نورام) لشم
 ءانغلل اهيحو ريهامللا قوذ لهامش شاقتلا نأ رحآلا بيسلاو «(....لومععد
 , ...تاروثأللو رعشلاو ةييعشلا لاشمألاو

 ّيلاو يبروألا ءاعدتسالا ةيبلس ىلإ اهرودب اتدوقت ةريخألا ةطقنلا هذهو
 نأ يعييطلا روطتلاو ةأشتلاو ءةيحرسملا ةيبعشلا روذبلل داورلا لهامج ف تلم

 ءاتججارم عم قفاوتتل اهروطيو روذحلا هذه نم ديفتسي نأ هيلع ناك يبرعلا مح رسملا

 ايعص ناك قيرطلا اذه نأ ودبي نكل «..ةزيمم ةيبرع ةغيصب يحرسملا نفلا غبصتلو
 ةرتعتلا تايادبلا نأو اميسال .ةيبروألا ةدئاملا بياطأ اولهستساف داورلا ىلع
 نفك ءادألاو ءانيلا دقعم نف عم بعص رمأ وهو ةيدرفلا دوها ىلع دمتعت تناك

 .ح رسل
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 نع اوثصبيل يحرسلا نقلا داورو هبرعلا داع ةيحرسلل ةدايرلا تققحت الو

 ةقطتملا تامس لمي زيمتم يحرسم نف ميدقت يف ًالمأ ةيحرسملا ةيبعشلا روذجلا

 ترثكف ءزيمتملا اهركفو اهحازمو اهديلاقتو اهتاداع نع ربعيو اهفيرات لمحيو

 يثارتلا فيظوتلا قيرط داترت نأ تلواح ىلا ةيصنلا تالل واحلا ترثك و ثوحبلا

 .اش نضرغتس امك

 دحو رشع نماشلا ترقلا تاياهت اديدحتو ييرعلا ع رسملا تاصاهرإ عم

 دحو يضاملا نرقلا نم يئاثلا فصنلا يقو ...حرسم امثود يحرسملا فيلأتلا

 دحو نيرشعلا نرقلا نم يناثلا دقعلا عمو «فيلاتلا باغو نيلثمملاب مح رسما

 ةيادب تناكف حرسملاو يحرسلملا جرخملاو يحرسملا لقمملا عم يحرسلا فيلأتلا

 دم اهآدب لاو ءيرثلا حرسلل يف ميكحلا يفوت اهعزتنا يلا ءةيحرسملا ةدايرلا

 .رويصلا ديع ح اللص هداعي اهروطو يرعشلا حرسملا ف يقوش

 يرعش يحرسم صن لوأ بتك 077١(يحزايلا ليلخ)تأ ىلع توحروللا عمجي
 «ةيلهاجلا ف برعلا خيرات نم ةدمتسم ةيحرسملا هذهو ء"ءاقولاو مع ورملا" هتاونع

 ادب امك «ةيرعش ةيادي حرسملا أدي اتكهو.ةرذانملا ةلوح مايأ يف اهعئاقو يرحتو

 توريب يف تلثم ةيحرسملا هذه نإ ليقوءةيرعش ةيادب ًامعيدق يقيرغإلا حرسملا
 دمحأ ةلواح يف احرح ةليوط ةيبغ دعب داعو ..يحرسملا فيلأتلا عطقنا مث. ۸ ١

 الوب 144۲ اسنرق يل وهو ارعش اهبتك ةيحرسسم يهو(دراشلا كولملا) يقوش
 نيس فيلأتلا كرتي نأ هام ادت هيلع در هيلع تضرعو يويدخلا ىلإ اهب ثعب

 هسفت يقوش دمحأ اهنع ضري ملو ةديج نكت مل ةلواحلا نأ ودييو هرصمل هتدوع
 ١۹۲ ١. ۷ نس ةيادب ةيلعافو ةوقب هيلإ داع مث ةليوط ةدلل حرسملا نع فرصناف
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 قدص)و ناوشعب ةيحرسم تناكف فلولا ثلاشثلا يحرسلملا لمعلا امأ

 لوأ اهنأ نم عينت اهتيمعأو ١۸۹٤ اهبتك دقو «(مصاع ليعام“الا) (عاحخاإلا

 داعبأب ةلممع تءاحجق عقاولل باحعسا اهعوضوم نأ ايتاثو ءارثت ةفلؤم ةيحرسم
 نأل افيعض ءاح -عقوتم وه امك - ٍنفلا اهءانب نكل ءةيسايس زرمرو ةيعامتحا
 يتق نم نيف جيزم اهنإ اهنع ليقو ءيحرسملا راوحلل ةصلاح نكت مل ةيحرسملا
 .اهرصع ةفاقثو اهرصع قوذ تلمحف ةيحرسلاو ةماقملا

 ليعامسإ «يقوش دمحأ ءيحزايلا ليلحر ل ةفلوملا ةثالثلا لامعألا هدهو
 اديس يذلاو ..يبرعلا يحرسملا صشلا داليل لوألا تاصاهرألا لث (مصاع

 .نءرشعلا نرقلا نم يناثلا دقعلا ف ييفلا جضتلاو ةدايرلا وهن روطتلا

 يبرعلا حرسملا نف ريوطت يل ازراب ارود نولثمملل بعل ىرخأ ةيحان نمو

 «يبرعلا صنلا ريوطتو لب ييرعلا صتلا فيلأت ىلع ايباجيإ سكعتا دق رمأ وهو

 ةمجرلا ىلإ اوأملو ءةيحرسملا قرقلا نيركت ف حرسسلملا داور نم ددع أدب دقلف

 يحرسملا فيلأتلل نوعدبملا زفحت نيفقثملا اويذتحجاو احامن اوققح الو بيرعتلاو
 حرسملا داور لالخ نم اهعباتت نأ نكمب ِيلاو ةدايرلا ةرتقل ةياديلا تناك انه نمو

 «شاقن ميلس «يتايقلا ليل وبأ ءعوبص بوقعي «شاقنلا نورام) نيلثمملا نم
 .(..يبهو فسوي «ضيبأ جروح «قحسا بيدأ

 لاس بنك نع عبا يكل نكلو «ماع لكشب سيل ءالوع رودن انلوانتو
 دعاس فيك و ليدبلا امو باغ فيك و ..يبرعلا انحرسم ف يحرسملا صنلا

 نيلثمم درمج اوسيل داورلا ءالؤهف ىرحأ ةيحان نمو «يبرعلا صنلا داجيإ ىلع ليدبلا
 ايلاطيإو اسنرف ل ديدحتلابو ابروأ يف حرسللا نف اوسردو .نوفقثم مه امإو
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 عادبإ ىلع تزفح ةبيط ًادوهح ارلدبو حرسلل نفب اوضهت نيذلا داورلا ءالوهو

 يف محرتم يبرع صن لوأ ميدقت ىلإ قبسألا وهو ٠۸٤۷ - شاقنلا تورام ه

 ةيحرسلا نكلو رييلومل (ليخبلار مدق ثيح توريب يف ديدحتلاب و حرسملا

 لف ةصاخ ةفاقث افقتم ناك شاقنلا تورام نأل و.ةحرادلا ةيماعلا ةغللاب تناك

 ةياديل اقفوم تاك (ليحبلا) ل هرايتحا نإف ايلاطيإ يا حرسللا سرد هنأل حرسملا

 لاما اذه يق يسنرف بتاك رهشأل يواهلم صنل روهملا بدم نأ بجي

 ذإ رايتعالا نسح نم مغرلا ىلع تباح شاقنلا تاعقوت نكلو «(رييلوم) وهو
 نع ثحبيلاو تالزاتت عضو ل فقثمك ادبف ءحرسملا نع مجحأ روهمجلا نأ

 تاروثأملاو داشنإلاو ءانغلاك ةيبعشلا هتاعزن يضرتو روهسملا بتحج تايهشم

 ةزيمتملا ةيحرسملا ةفاقثلا باب نم حرسملا ملاع لحد اضيأ وهو :عونص بوقعي
 هتقرف توك داع الو «يسنرفلا حرسملا سردو «يلاطيإلا حرسملا نم دافأ ثيح

 هيايحعأ دقو «ةرصممو ةمجرتم تايحرسم ميدقت ف حمو «ةيحرسملا

 ىمسي ام لقت يف زرابلا هرودل رصم رييلومع هيقلو :ليعام#! يريدخلا
 برقي ام ميدقت نم نكم ىتح ةريثك تاحامج ققحف «ةيداقتتالا ايديم وكلاب

 نأ تاكف رصقلا دودح ىلإ تلواطت هتاداقتتا نحل ءةيحرسم نيثالثو نيتنثا نم

 .هح رسم قالاغإب رمأو «ءليعامسإ يويدخلا بضغ

 حرسملا نم هتقرق عم نكمت نأ دعب رصم ىلإ ءاح : ۸۷١ شاقن ميلس ه
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 بيدأو شاقن ميلس كرتي نأ يل ابيست دق يريهامملا لايقالا فعض عم ..ةيداملا

 .يناغقألا عم ةفاحصلا يف لمعلل ناقحتليو حرسملا قحسا

 يحرسملا هطاشت سراميل ١885 ايروس نم هتقرف عم ءاح :ينايقلا ليلخ وبأ

 مرسلا داترا هتأل عونصو شاقتلا نع فلتحا دق ينابقلا تاك نإو ءةرهاقلا ف

 ناك كلذلو ؛ةيبروألا ةيحرسملا ةفاقثلاو صنلا باي نم ال ليثمتلا باب نم

 مث ةصاخ ةيانع يعشلا صصقلاب يع هنأل صاخلا هقاذم يحرسلا هطاشنل

 ءانغلاو داشنإلا مدقق روهسملا تابغر يضرت ةيهش ةبح و ميدقت ىلع صرح

 هتايحرسمل ًاعوضوم اهلعجو ةيبعشلاو ةيفيراتلا تاعوضولا رمئتساو صقرلاو

 ةيح رسللا هتال وامك تناك و (...ديشرلا نوراه «ليمعللا رك اف «ةرتنع) مدقف

 ييحلا وأ ثارتلل مهلتسملا صنلا كلذ اميسال يبرع صن وحن ةديح ةوطح

 روتح هتلوامم يف داقتلا ضعب ىري ىرخأ ةيحان نمو يفيراتلا و يبعشلا ثارتلل

 .تربوألا نف

 ةماع يحرسلا نفلل ةرمثم رصم ىلإ ضيبأ جروح ةدوع تناك :ضيبأ جروج

 هتسارد هتأيه دق ضيبأ جروح نأ ةقيقحلاو ...ةصاح ةفصب يحرسملا صتلل و

 ضعي هتبهومو هتفاقثب دسف ءامهم ارود بعلي نأل حرسملا نفل ةيسنرفلا
 ةيحرسملا لامعألا ميدقت يف حم دقو ءةرتغلا كلت يف ةمهملا ةيحرسملا تاغارفلا

 «...فوطرط ءجاوزألا ةسردم ,تاملاعلا ءاسنلا) لثم ةصاخج رييلول ةيملاعلا

 دعسك هحرسم ىلإ نييسايسلاو نيفقثملا رابك باذتحا عاطتسا هتاحاجتبو

 . ...يرزمر ميعاربإو تارطم ليلو ديبع زيزعو ميهاربإ ظفاح و لولغز
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 ةمجرتلا تطشن ثيح يحرسملا يصنلل ةديفملا هراغ حاجنلا اذه تاك و

 عئاور ىلع مدقأف تارطم ليلح حاجنلا ىرغأ دقف ةمحرلا امأ «فيلأتلا طشنو

 ىرتخأ ةيحان نمو (...ةيقدنبلا رحات «تلماه «ثبكم :ءليطع) هل محرتو رييسكش

 عجشت انهو «ةيبرغلاب تايحرسم مدقي يكل ضيبأ جروح ىلع لولغز دعس راشأ

 ناك 4١ 41 ةنس (ةكيلقلا رصمو ةديدحلا رصم) هتيحرسم بتكف (توطتأ حرق)

 ةيحرسملا هذه نأ الإ هتايبلس ضعب يل ىصاع ليعامسإ ةلوامع هياشو اقيعض صنلا

 ترغأ اهن الإ ةينفلا اهبويع نم مغرلا ىلعو ءةيحرسملاو ةياورلا نيف نيب تعمج دق
 يزمر ميهاربإ تالواحم ةدامللا هتاوطع تأدب يذلاو داحلا يحرسلا فيلأعلاب

 . رومي لک و وويل كك ومعك و

 غبصو ةيفعراتلاو ةيعامتحجالا تايحرسملا نم ةعومج يرمر ميهاربإ بتك

 ۹۱٠د بنتك مث عمللا رمأي مكاحلا) ةيحرسمم ١51١5 ادبو ةيواهلم ةغبص اهضعب

 ١3811 قو (هحجورح يز شم مامحلا لوحد ؛ةروصتملا لاطبأ) امه نيتيحرسم

 (لقطلا ةععرص) هتيحرسم تاجو . ١۹١۸ (ةيودبلا) مث (ديشعالا تنب) بيتك

 تنأ ةيعادبإ ةينف ةربحخ بستكا هنأ ودييو ءةيحرسملا هلامعأ جضنأ نم ١7

 .ريخأألا لمعلا انه ف اهراخ

 مهمادختسا وع روميت نيوحألا ىلعو يزمر ميهاربإ ىلع ذوي ام نكل
 ديدحتلاب ةرتفلا كالت يف تريثأ حرسلا يق ةغللا ةيضخو «حرسملا يف ةيماعلا ةغلل

 (ةعيلقلا رصمو ةديدحلا رصم) هتيحرسم نوطتا حرف بتك املف ءةمراع ةراثإ
 ةيبرعلا ةغلاب ةفقثملا تايصخشلا ىطتاق صاح روصتب ةغللا ةيضق لح “١

 ةسيعن ليئاضيم اهسفن ةلواحملا ررك و «ةيماعلاي سانلا ةماع قطناو ىحصفلا

١ 



 .كرويويني ١ ة ١ك «توتبلاو لاملاز ةيحرسملا هتلوامعع فق يرحهملا

 هتايحرسم روميت دمحم بتكف ةيماعلاب ًالوأ ابتكف روميت ناوحعألا ءاحو

 ةرشعلا ءا ةارك يدنفأ راتسلا ديع ء١ ۹١۷ صققلا ق روغصعلا) لثم ةيماعلاب

 ةيماعلا ةغللا نم مغرلا ىلعو ٩۲١ ١( ةيواطا مث «-ةيئانغ يهو ٠ ١۹١ ةبيطلا

 «ةمهم ةيعون ةلقن لقتي حرسلا لعج يوقلا عارصلاو ة لاو نيغلا ءانبلا نأ الإ

 هذه راكفأو لوصأ تأ الإ ىوقأ لامعألا هته ريثأت نوكي نأ یکم ناكو

 (..كولعصلا ءةشوش ويبأ) هتيحرسم ةرتفلا كلت ف روميت دوم بتك مث

 ولو حرسملا نف يف ماهسإلل نيفقثملل ايذح تدهش ةلحرملا كلت تأ فيرطلاو

 حتف) لماك ىقطصم ةلواعع لثمو «بلطملا ديج دمحم ءرعاشلا لثم ةدحاو ةلواحم

 .(ةدالوو نوديز نبا) هتيحرسم ١١ ا۸ يسلبارطلا ميهاربإو ء۸۹۲١ عسلدنألا

 اسمدنع ميكحلا قيفوت ةيرشتلا ةيحرسلا دلار داليم ةرتفلا كلت تدهشو

 ىلإ فيضلاب زمر دقو ١۹۱٩۹ ةتس (ليقثلا فيضلا) تاونعب هتايح رسم ىلوأ بتك

 (ةديدلا ةأرملا) هتيحرسم ١۹۲۳ ةتس بتك كلذ دعبو .يريلخالا رامعتسالا

 ضعب ف نيرعآ نيفلؤم عم ميكحلا كراش مث ءيسنئرف لمع نم اهتركف ىقتساو

 هتدوع رظتتن نأ انيلع ناک و :هتيهوم روطي نأ هيلع ناك و «ةعضاوتم تايحرسم

 نم تاوطح هب وطغيو يرثنلا يحرسملا نفلا اذه ةرادحو رادتقاب دوقيل استرف نم
 .ءاطع بابشلا ةمق ىلإ هب لصو ىتح هب يع يقيقح داليم ىلإ تاصاهرإ درج

 يبرعلا حرسملا نقل ةيحرسملا تاصاهرإلا ةف ىلع لجست نأ نكعو

 :ةينالا تاطح للا



 يحرايلا بتك فنم تأدب ثيح تاصاهرإلا ةلحرمل ادح ةليوط ةينمزلا ةرتفلا ١-

 مدع ىلع لدي اذهو -ًابيرقت- ۱۹۲۰ ىتح ترمتساو .. 1145 هتيحرسم

 تاك ةليوطلا ةرتفلا كالت قو ءديدمللا نفلا عم فاللتثالاو ماجستالا ةعرس

 تناك ةفلؤملا صوصنلا رثكأ نأو ءادح ًاليلق يحرسملا صنلل يقيلأتلا داصحلا

 ي دئازلا امهطاشنب بيرعتلاو ةمجحرتلل ةصرغلا ةكرات نيرشعلا نرقلا علطم يق

 .ةيححرسملا تاصاهر إلا ةرتف

 عم حرسلملا قفاوت الو ..غارفلا بيرعتلا مث ةمجولا تددسف فيلأت نودب

 .داورلا عم رححالا هراسم حرسملا نفل تاك فلولا صعلا

 رعشلا اهيف طلتحا نيلا صوصتلا تدحوف ةكيترم ةيحرسملا ةغللا تاک ۴

 نيب يف ريغو يعرش ريغ لكشب تحواز يلا صوصتلا تدحوو رثتلاب
 ةيعقاو سصوصعدي ةغلاب ةرطيس ةيماعلا ترطيس مث ةيماعلاو ىحصغلا

 .-كاذنآ عيطاس لكشب تسهف يلا - ريبعتلاو ريوصتلا

 امأ ءيقيرغإلاو يسنرقلا نيحرسملل هتاصاهرإ يف يبرعلا انحرسم نيدي -#

 نم ادح حضاو وهف يسنرفلا ريثأتلا امأو :هيسآم ضعب ءايحالف يقيرغإلا
 «ةصلاحع ةيسئرف ةفاقث اوفقثت دق صاهرالا داورف لوألا امآ عءنيتيحان

 حرسملا ةيشح ىلع تلثُم يلا ةبرعملاو ةمجرتملا صوصنلا رثكأ نإف ًارمخآو
 داور ىتحو لاب .مهرهشأ (رييلوم) ناكو اسنرف نم باتكل تناك

 يعأو حرسملا لاج يف ةيسنرف ةقاقثب اوعررت دق ةيلاتلا ةرتفلا ف حرسملا
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 .ميكدللا قيفوتو يقوش دما

 عاد لا ريوطت لاف اذل نيفشتملا نيلتمللا نس اوتاک «تتاصاقه ر "ا تاور رکا نا ص

 .يحرسملا صتلل يفيلأتلا ءادألا نم اروطت عرسآ ناك يملا

 رصم نأل «يبرعلا حرسملل ليث وه رصم يف ةيحرسملا تاصاهرألا زك رمت -

 يف تنتاك" يلا ةيحرسملا تاصاهرالاق مث نمو ءيبرعلا حرسلا داور تبدا

 نورامإز لقم ةصاخي ماوشلا نم ىرمعأ ةييرع جذامنل ءالولاب تناد رصم

 .(. .. يتايقلا ليلح وبأ «ضيبأ جروح «لوحعد جروح «شاقن ميلس «شاقتلا

 ءمعاشلا ق تاففلا ضعبل داهطضالا ىلإ ةفاضالاب +١,65٠ ةئراك تناك و

 نفل نييرصملا لبقت عم ليعام#إ دهع يف اميسالو رصم يف دعاصلا قاقثلا وبلا عم
 ةاون نيوكتل رصم ىلإ ةرجملا ىلع تدعاس لماوع اهلك ..هل ةباحتسالاو حرسملا
 .ةرمتسم و ةداح تاصاهراإب ةيح ربع

 الإ تاصاهرإلا ةرتف يف برعلا داورلل ةديدشلا ةسامحلا نم مغرلا ىلعو
 نقل ةديدشلا تاساسملا مجح و بسانتت ال ةدودعع تناك ةققحملا ةدئاغلا نأ

 وأ رعشلاك ام نفل اريوطت ةبهوملا عم نوكت نأ نكع يلا لماوعلاو ةفاقثلاو حرسملا
 دقعم نف هتأل فعلتم حرسملا حم رمألا نأ لإ .. .ةريصقلا ةصقلا وأ لاقملا

 ةدوشتملا ةيغرلا قق نلف اهتاسامح تغلب انهم ةيدرفلا دوهحلاف مث نمو هيك رمو

 ةيادبلا وه اهتاناكمإب ةلود يأ يف ةطلسلا لحدت ناك مث نمو «يحرسملا ريوطتلل
 .ةصاقت يبرعلا انحرسم ي اذه طظحالات و ءحرسملا نف ريوطتل ةداحجلا

 دق رصم ىلإ اهلقنو «ةيبروألا ةايحلا ديلقت يف ليعام#] يويدنللا ةبغر لعلو

 ا



 ف هدوهج ظحالنو «ةيبرعلا ةقطتملا يف ركاب تقو ف رصم يف حرسملا نفل نكم

 يف اربوألا حرسم ًاشنأ مث ١۸٦4 يديموكلا حرسللا حتنا امدنع رامضلا اذه

 .ةيكيزألا

 «يحرسملا نفلا داورل ليعامإ يويدخلا عيجشت ظحالن ىرحأ ةيحان نمو
 ًادہ ان شاقن ميلس عجشو :(رصم رييلومو هيلع قلطأ و ع ونص ب وقعیب بحعأف

 ءاهتاناكمإب ةلوئلا تلحدت امل ةداحلا ةقالطنالا ادب ينانبللا حرسملاو

 ةلودلا تلحدت امل هترثع نم قافو «يقيقحلا روطتلا فرع يروسلا حرسلاو
 حرسملا مسق تاأشتأو ةرامإلا تلخدت امدتع ئيرحبلا حرسملا طشتو 4 ١

 قو ؛:ةيسردملا قرفلا ىلع رصتقا دق ليق نم يحرسللا طاشتلا ناكاو ءنونفلاو

 ١571. ةلودلا تلعحدت امدنع داحللا مح رسملا أدب تيركلا

 كلذ نع ربعيو ةلودلا ةياعر عم شاعتتالا يف حرسملا أدي اضيأ رطق يقو

 ةيداملا ةيبساتلا نسم اريك امامتغا حرسلا ةلودلا تلوأ" لوقي امدنع دوفاك د

 2" "دا ةا ب سم لکل تلل رف

 ةعفنلا تتآو :ويلوي ةروث عم حرسملا نفل ةيوقلا ةعفدلا تتاک رحم قو

 ا و دس سمسسسم٠مسمسمسم ها

 173 ۾ درا كيش , د ء يدلل ريرطتلا بلا ؟*'



 ةبحرسملا ةدابيرلا ةلحرم

 ترس دق ةيبرعلا ةيحرسلا ةريسلا تناك" ترقلا انه تانئيرشع ىتح ..

 تلشثمتق لوألا ةلحرلل امأ «مدقلا يف ةبراض ةيفئرات تارتف ربع نيتزياستم نيتلحرمج

 ديلقتلاو داشنالا و ءاتغلا نيب ام ع وتتم يئارت يعش طاشت ربع نفلا انه روفع ف

 ةرتغ ةروفوملا اهتاطابشتب تلثم ةيناثلا ةلحرملاو :...زوقارقلاو لطلا لايح مث

 (توقلؤمو تولثممر تويحرسملا لصتا اهيفو ..ثيدحلا يبرعلا حرسملل صاهرإلا

 روشجلاب ةياتعلا مدع كلذ ىلع بترتو ءةصاخي يسنرغلاو يبروألا حرسملا بابسأب

 حرسملا ناضحأ يف ءامترالا ىلع دعاسو ءاهريوطت وأ اهنم ةدافألا وأ اهئامتإل

 ةمجرتلل لاجتا حسفأ يذلا رمألا ءايبرع فلوملا يحرسملا صنلا ةييغ يبروألا

 .هييرعتلاو

 ةيحرسملا ةدايرلل ايهم خانملا ناك نيرشعلا نرقلا تانيرشع نم ةيادبو

 كلذفو. ...جارمالاو ليثمتلا ىوتسم ىلع ىتح و يصتلا فيلأتلا ی وتسس ىلع

 :ةيتآلا بايسأالل

 ءارب وألا راد ؛ييديموكلا حرسللا) لثم حرسملا رود نم ريبك ددع دوحجو ١-

 فشتكت حراسملا هذه ىمسم نمو (..بيلا حرسم ؛ةيكبزألا حرسم

 تاعوضوم يع يديموكلا حرسللو «ءلقتسم نف اربوألاق عوتتلا ىلع صزحلا
 ديدجتلاو يحرسملا بيرجتلل لاما وه ناك بيلا حرسمو مسالا اهتلعأ

 .جارخالا و ليثمتلا و صنلا رايتحلا ىوتسم ىلع يحرسملا

 جروح ةقرف) اهنم ركاذنو ةزيمتملا ةيحرسملا قرفلا نم ريبك ددع دوحو -9

 ليثمتلل ةيرصللا ةقرفلا ءيبهو فسري اهسسأ يلا سيسمر ةقرف «ضيبأ
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 نفل يلاعلا دهملا) حاتتفا يق الشم قحاللا روطتلا ىلإ ةفاضإلاب (.. .ىقيسوملاو
 دهعلاو امنيسلا دهعم) ةيرصلا ويلوي ةروث تأشنأ مث ( ١547 ليثمتلا

 ةيحرسملا قرفلا كلتو . (...ةيبعشلا نونفلا دهعم مث ىقيسوملل يموقلا

 نسغلا تاتوكمت اوقترا نيذلا نيفقتملاو نيبوهوملا نم ريبك ددعب ترحز

 .جرسملاو روهمحلا نيب ةميمحلا ةلصلا اوززعيل يمحرسملا

 نع ثحبلا ىلإ عقد يذلا يموقلا سلا ظاقيإ يف ةيرصملا ١۹١۹ ةروث رود ٣“

 سانلا ةماع دتع يسايسلاو يعامتجأللا عقاولا ىلإ هايتتالا مث نمو «تادذلا

 نأ ىتح ريبعتلاو ةكراشملاب كلذ حرسملا رمعتسا كلذلو «نيفقثملا مث نمو
 يلاو يبرعلا حرسملل ةيعوضوللا تاراسملا ددح دق ركيملا هحوتلا اذه

 امو (...يسايسلا حرسملا «يعامتحالا حرسلل) يهو انحال اهنع ثدحتنس

 ىلع يبحسنا دق عمتملاو نطولا اياضقو ةينطولل يرعش مامتها نم ثدح

 يقيلأتلا هحاتت ادبي نأل ميكحلا عقد ام انه ّلعلو ؛حرسلل نم تاهحوت
 لتحل اهب دصق دقو «ليقتلا فيضلا) رامعتسالا ىلإ ةرمارلا ةيحرسلاب

 .يزيلكتإلا

 «يرثتلا حرسملا نع يرعشلا حرسملا زيو ءةيحرسملا ةريسملا ملاعم تحضتا = ٤

 حرسلملا ةدايرل ميكحلا قيفوت غ رفت امنيب يرعشلا حرسملا يقوش دمحأ دارو

 يحرسمللا صنلا ف لغوتلا اهب أدين لاو «ةزيمتلا ةيحرسلا هصوصنب يرثنلا

 .اهب يع يلا ةيركفلا هاياضقو هروطت دصرتل يبرعلا
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 : ييرثنلا حرورسملا : الوأ

 :يرثنلا حرسملا ةدايرو ميكحلا -أ

 امأ «نياسيتلا دشأ ةئيابتم ةينف لحارم ثالث يحرسملا ميكملا جاتن لثع

 هنأ ةقّيقحلاو ءاسنرف ىلإ هرفس لبق تناك اهنأل لوقلا اهيف لمحنف ىلوألا ةلحرملا
 ميعاربإ نمو نيروميتلا نم برتقاف ًاذنوحلم ًازيمت هيرصاعمو هنارقأ نع زيمتي مل

 را تايحرسم فلأو «نيرحآ عم ةكرتشم تايحرسم فلأو مهريغو يزمر

 مل الغلا همييقت يف هيلع اهيحاص لخبي قيضي ناك يلا ةشاكع ةقرفل اصيصح اهبتك

 ةيضق نع اهب رّيعو (ةديددلا ةأرملا) اهنم ركذن ةعومجم بتكو ء«يحرسملا هرحأل

 ف اهادص دو كاذنآ داح لكشب ةراثم تناك ةيضق يهو ةأرلا جورحو روغسلا

 (اياب يلع) اهامسو ةيئانغ ةيحرسم بتك مث ءاهسفن ةرتغلل ًاضيأ نييئايحإلا رعش
 فيضلا) ةيح سمو ''”(سيرعلا) ةيحرسمف (ناميلس متامعز ةيحرسم بتك مث
 . (ليقثلا

 مل هنأل كلذف ميكحلا دنع لوألا ةلحرملا هذه نع لوقلا لمحت امدتعو

 ميهاربإك تاصاهرإلا نع اشيدح يف مطامعأل انلثم نيذلا هيرصاعم نع زيمتي

 اهئادأ نم مغرلا ىلع صوصتلا هذه ىلع ميكحلا ظفحت ىرخأ ةيحات نمو «يزمر
 ةيادبلل ةلجسم تناك اهنأل اهيلع ميكحلا قي مل و ؛كاذتآ حرسملا ةبشحح ىلع

 .ةرثعتللا لوألا

 هءهممع يممععم

 ةياور نسم اهتركف ایسا دقو :(نانمع ىنطصمو يعرسلل هقيدص نييو هديب كرتشم لمع ينهش (نكاعيلس ماعز

 .(تريرات ةماشو ناونعي ةيسنرف
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 ةيعون ةزفق لشمت اهنأل يبرعلا حرسملل ةأحاقم تناكف ةيناثلا ةلحرملا امأ

 الس داع ىتح تاونس ثالث اسنرف ف ىضق نأ امف «يبرعلا حرسملا خيرات ِق

 يح رسملا نصنلا عم ةئريسمل يناثلا نيفلا روطلا أديبل هرمثتساف عساو قاقث ديصرب

 ميكحلا اهب قحتسا ةيوق ةيادبلا تناك و ١۹۳۴۲۳ تردصو (فهكلا لهأر بتكف

 نمرلا ةيضق ميكحلا مدقو !ءورقملا يح رسملا صنلا قوفتل ةركبم ةداير عازتنا

 رايت ةيحرسملا هذهب ديو ءنمرلاو ناستإلا نوب يحرسم عارص لكش يف ةيغسلفلا
 لكشب هذحأو ايروأ نم رايتلا اذه دافأ دق ميكحلا ناك و ءنيهذلا يبرعلا حرسملا

 «(رتراس) مث يدنلريالا عوشدرانرب)و (يجيورتلا نسيإ) لامعأ ضعب نس رشايم

 نيلمعي اهعبتأ ءارقلا نيب احامن مفهكلا لهآ ةيحرسم تققح الو

 ةيحرسم مث ١93714 (دازرهش) ةيحرسم :امهو هسفن نيهذلا رايتلا نم نيرعآ

 دح وألا ببسلا نكي مل ةيبروألا لامعألاب رثأتلا نأ ةقيقحلاو . ١3857 (نويلامج)

 فيضن نأ نكم امنإو «ةيناثلا ةينفلا هتلح رم نع ميكحلا دبع بعصلا هحوتلا اذ

 :اضيأ ةيتآلا بابسألا

 ةغسلفلاو ركفلاب هعلو اميسال ةعساولا ةيفسلفلا هتفاقثوو ةيلمأتلا ميككحلا ةعيبط - ١

 ءئعاوس دح ىلع ةيحرسلاو ةيصصقلا هلامعأ ىلع ةرشايم سكعنا داح لكشب

 . ..هنم اهدافأو ةيركفلا ةيلقعلا ةعرنلا هده لإ لبق نم هدلاو قيس نع الضف

 ام اذإ ييستلا يلحادلا ءودشلا ىلإ ١515 ةروث دعب ةيريصملا ةايحلا ل ومش -۴

 هسهتملا راشتنا نع اضن «ةيناقلا ةيلاسلا برهلل ةد ودا راثآلإ انيتضتسا

 اذهو ءعءاوس دح ىلع ءارقلاو نيعدبلل نم تورصاعملا هب علو يذلا يسنامورلا
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 ىذغت نإ اميسال يقسلفلا دعبلاو لايخلاو ةيلمأتلا يك زي يسنامورلا هامتالا

 , ميكا هداج ا اذه و ةيرووق و ةع وتتم ةيفاقشت ردا,

 ايحأ دت و ءحرسملل عارق بذتحا دق يهتلا هامتالا اذه تاك اذإو

 هتاف «يحرسلا راوخلا يف ححان نيف فيطوتو يقت لكشب ىحصفلا ةغللا مادختسا

 هديعيل ال هشعبي يئارتلا ثوروملا ىلع هدامتعا يهو ةمهم ةيباجيإب عمت ًاضيأ
 :يحرسملا ضامي يئارتلا يضاملا لصيلو هزيمتم يف لكشب هنظويل اغإو ءهك وليو

 نيرسسفملا بتك و ميركلا نآرقلا يف ءاج امل رامثتسا (شهكلا لهآ) هتيحرسم يقف

 فو .(رمعلا ةرهزإ هباتك يف اهركذ ىرحخأ ةيبحأ رداصم نم ءاج اًمع اضف

 تايطعمل رامثتسا (دازرهش) يقو .ةميدق ةينائوي ةروطسأل رامعسا (تويلامج)

 .ىرتخأ ةيركف اياضق عم (ةيبرعلا يلايللا)

 تعفترا ةماع ةيركف اياضقل هل وانتب ميكحلا حرسم يف نيهذلا رايتلا زيمتو

 يفلا رايتلا انه نإ مث ءةيلاعلا ىلإ ةيلخنا زواجتف ةيفارغحلا دودحلا قوق اهبحاصي

 نس عفر دق رمأ وهو «يركفلا هثارتل نفلا اذه اومردحا ءارق بذعحا دق نيهذلا

 .ةغلايلا هتيمعأ زربأو يحرسملا صنلا نأش

 يحرسلا نمل تارورضب اسايق ةريثكف نيهذلا هامتالا اذه تايبلس امأ

 ىلع الل درا ركفلا ىلع عارصلا يف .امتعا هنأ تايبلسلا نمو ..هحامم تابلطتمو

 ىلإ هصرخش لوحو «ةدرغا يئاعللا نم قللعملا ف هصوخش كرحف عينا ثدحلا

 ميدقت بعص دق رمأ وهو هريمرتلاو ليوأتلل ًايصخ الامي تحبصأ ةيركف ىمد دري

 بكي يحرسلا صتلا نأل ىرععأ ةيبلس هذهو ءيرسلا ةبشح ىلع لامعألا هذه
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 ءرعألا اذه امامت كردي ناك ميكا نأ بيرغلاو :ةءارسقلا لبق ليثمتلل حلصيل

 .طقف ةءارقلل تايحرسملا هذه بتك هنأب حرصو

 ؛ةزيمتم ميكحلا حرسمل ةيصنلا تاماهسأإلا نس ةيناثلا ةلحرملا هذه دعت و

 ,ائثمهتسو يحرسلا نفلا اذه ةيمهأب ةعانقلا تدازو ءارق حرسملل تيسك اهنأل

 .(فهكلا لعأ) ةيحرسم ةيتهذلا ةيحرسملا :ةعومجلا هذه

 لاقت دعبب هلمأت دازو ءهركفللو لمأتملا ميكحلا سأر نمزلا ةيضق تلغش

 لمع ىلع رصتقت مو نمزلا ةماباعم يف هتالوامع ترثك كالذلو ءرفاو يفسلف

 روظنمو ينام دعيب نمزلا ةيضق جلاعف (هللا ينرأ) بتك ةصقلا لاج يفق دحاو

 يقف لمع نم رثكأ يف نمزلا ةركف تددرتق هحرسم يف امأ .صلاخ يمالسإ

 ضرتنا ثيح يسلعلا لايخلا لالمع نم نمزلا ةركف حلاع عدغلا ىلإ ةلحرو) هتيحرسم

 اداع مث ...لوهجم بكوك ىلإ ضرألا نم امهب قلطتا خوراصل نيصخش بوكر

 تاحومطلا لجسيلو :ةيركفلاو ةيراضحلا تاقراقملا دصريل نورق ةثالث دعب

 . ميغت نم تاست يلا رطتني اذام و «ةيقترملا ةيلبقتسملا

 نم اهباعق اضيأ نمزلا ةركف هيلع حلت (بايشلا ةدوع) هتيحرسم او

 ةايحلا ريسكإ لضفب هيايش ىلإ دوعي اخيش تإ ثيح ًاضيأ يملعلا لايخلا لالخ

 اهبسقت ةيصخشلا لحاد لقتنت انه ةقراقملا نكل . .ءاملعلا هيلإ لصوت يذلا ديدحلا

 ..هتادحوو هلقع يف ةرقتسملا هتعوضيشيو خئراطلا ددحتلل هيابشب ىقشي ثيح .

 تالغقمت ضفرت بابشلا تاحومطو .بابشلا تاعافدنا ضقري ةحوسضيشلا راقوف

 قفاوت يف ادسحو اركف هتحوخيش ىلإ نوكسلا لحرلا لضفي مث ...ةحوخيشلا

 . يحازمو يلضع و يسغن
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 .نسزلا ةيضقل يركفلا قمعلا جوعتل (فهكلا لهأ) ةيحرسم تءامجو
 ةقرافملل ةببسملا ةردقلا لعجيو :؛ةيملعلا تافاشتك الا ةليحح نع ميكحلا ىلعختي انهو
 نيراقلا ةداعإ ىلع ىلاعتو هتاحبس هللا ةردقب جوتي ينامإ دعب ف ةلثمتم ةيتمزلا

 -ريزو - شونرم) مهتثالث ناكو (سونايذلقد) ئنيثولا روطاربمإلا نم مهنيدب
 معاوأ دقو (ريمطق) بلكلا مهيلإ مضناو (اضيلج يعارلاو - ريزو - انيللشسم و
 تاكأو ...ةقراح سمو راطمأو حاير نم ةيرعتلا لماوع مهيقي زاتم عقوم فهك
 ىلإ اوداع مث ...قيمع مون ىلإ اودلغو مهداسحأب اوقلأف مهب ديتسا دق بصنلا
 تاس رغلا فسا مهفضشتتا ةكارخلا اوادب الو ..تورق ةثاللث دعب هللا ةردقب ةايلسا

 مهنأ مهال كرمأ ذئدنعو ...رصقلا سارحو ريهامللا تءاجف ءربخلا عاشأو
 الو «نيسيدقلا) مسا مهيلع اوقلطأو رصقلا ىلإ مهونعأف ..اوردم امم ثكأ اومات
 ءايغ مهيلع دازف ..ةيرذملا تاريغتلا اوفشتكا ةايح نم مش جيتا ام اوسرام

 .يراضحلاو نيمرلا قرافلا

 فهكلا ىلإ نيدئاعلا لوأ وه همنغ دمي مل يذلا (ايخيلمر يعارلا ناك و
 ناجم حالسلل اقوس دحوف (شونرم) امأ ؛ةمواقملا نم هنكمت مل هتطاسب تأ ودسو

 :هسأرب ضرألا ترادف ءنيتسلا نس يف تام هتإ هل ليق هنيا نع لاس املو «هعيب

 ةدوعلا ررقف ..هيايش ناعير ل لازام بألا وهو نيتسلا نس يف هنيا توج فيك
 مل ًاعيع تلم ةقرافملا نكل هيقبتسي نأ (اينيلشم) هعم لواح اتبعو ..فهكلا ىلإ
 (اينيلشم) يقبو .ةحارلا ىلإ ًادولح فهكلا ىلإ ةدوعلا يف ىأرو هتمواقم عطتسي
 قورفلا مواقو .. ءامامت اههيشت اهتديفح دحوف (اكسيرب) نع ثحبي ناك يذلا
 نأ وديهو ...فهتكلا ىلإ داعف مالستسالا ىلإ ىهتنا نكل اهتاريغتمو ةينمؤلا

 هلحادب مهو فهلا دسو ....فهكلا يق هب تقحلو هتبحأو هب تقلعت (اكسيرب)

TA 



 !توملا رظتني نم مهتم و تام نم مهنم

 تحوت يلا ةيحرسملا هذه يف نمزلا ةركفل ةحلاعملا قمع نم مغرلا ىلعو
 لوانتلا ةيدح عم بسانتت ال دق ةحراص ةيستامور حمالم نأ الإ ةعبرأ لوصفب

 «شونرم ءايحيلعر لاحرلل ةدوعلا عفاودب عنتقي ئراقلاف «ةيببسلا ةيلعلاب مكحما

 (اكسيرب) قحلت امدنع ةيسنامورلا ةغلابملا ظحالت اننأ الإ «فهكلا ىلإ (اينيلشم

 ءيشال توما رظتني نم عمو تام نم عم مهعم ىقبتو ..فهكلا يف مهب ةديفحلا
 (اكسيرب) جريل فقوت تامزلا نأكو ...هب تقلعتو (دجلا) تيحأ اهنأ الز

 ةيخس اهحور لدبتو قورقلا ىسانتتو بحلا دجتف ةدحلا (اكسيرب) نم ةديفحلا

 .!!ىراطو عيحافقم بح لح نم

 نأ قبس دقو ميكحلا ىلع ةديدح تسيل يهف ةيمازهنالا ةياهنلا نع امأ

 ثيشتي هنأ ودييو ..(دغلا ىلإ ةلحر) يفو (بابشلا ةدوع) هتيحرسم يف اهمدق
 هسقت ىلع مكح دقق هسفن دج نأ عطتسي مل نم نأ اهادوم ةصاح ةعانقب

 .توملاب

 دقو ىحصفلاب ءاج هتأل ءاهيف ام لضقأ ةيحرسملا هده ف رارحلا دعيو

 :يسأر لكشب يحرسملا ثدملا ريوطت ىلع دعاسو فيثكتلا نم اردق لمح

 يراوحلا هنكمتب ميكحلا نإف ءةدقعم درا نمزلا ةيضق نأ اذه ىلإ فيضت امدتعو

 اذهو ءنيدهعو نيتمز نيب ةيتايملا ةقرافملا اهماوق ةيدام دهاوش ىلإ اطاحأ دق

 يب يعارلاب قاحلل (شونرم) دعتسي ثيح (انيلشمو شوترم) نیب راوح نم جذومت
 لشفو ةديدجلا هتايمج عنتقي نأ عطتسي مل و ةينمزلا ةقراغملا هتعرص نأ دعب فهكلا

 :ديدجتلا وأ ددحتلاو ةباجتسالا يف

١ 75 



 : شون رع

 اتلكي

 :ضشونرم
lkاتيل  

 : شرون رع

 سيلعب قدص معت .فيحخللا ملاعلا اذهب يطبري ءيش الو تام يدلو

  ...اهيف اتل ناكم "ال ةايلا هذهف

 ؟اسضيلع) نم راسلا تنأ تسلأ ؟سمألاب مالكلا انه لقت مل اذامل :

 يعارلا قدص دقل

 ؟. . ىتع تس

 تنك نإ يعم لاعت مويلا دعب نوم ةدئاف الو :يبلق تام دقل ...انيلشم

 ...اقيدص يل

 : شون رع

 ؟ يأ ىلإ *

 ..نت انلاع ىلإ مدي بدمي وهو) :

 انعم قبا بعلت الل ...تنأ نتودممأ هدي هبحسي وهو) :

 عيطتسأ ال :ش
 نس ل ترق فذنم تام دلو ىلع نزحلاو سأيلا هبكل ...عيطتست لب :

 جضن كلمامأ ىتف لزت مل تنأو هب قحلت نأ ديرت قلا اهيآ .. .نيتسلا

 !ةايلا

 ناک ةطاسيب مالكلا اذه لوقت !خيش باو ..ىتف انأ (هديب هسآر ابراض)

 ىلإ امس هب ىدؤتس كاتإ ..دآ ..لوقت ام طبضيو يعي لقع كلل سيل

 * .. .ن وتلا

 لحر ىلإ لوحتف .ةيحوزلا ةنايخلا لعفي ةايحلا دض فرحتلا (رايرهش) نع

 نلعت ةمهت ةيدام ةيدسح ةبغر نع نلعأف كلمك هتيوطلسل ةيومد دادزاو يک واد وس

 هركف كرش لقتسم لوقعم ىلإ هتلوح «(دازرهش) لعفب و ..اعم ماقتنالاو عاتمتسالا



 يف امدقت دعي ال هيلإ راس ام نكلو ًاضع ًالقع راص ىتح اه بيحتسيو هلقعو

 يناسنإلا هنزاوت ناسنإلل ىقحت يلا يه طقف ةيلداعتلا تأ ىري يذلا ميكا رظن

 .(رايرهش) هيلإ لصي نأ عطتسي مل ام وهو يرشيلا هقفاوتو

 ًاينفو ًايعوضوم ًالوحت هحرسع ميكحلا لوح ةريمعألاو ةثلاثلا ةلحرملا يفو

 وهو يحرسلا هحاتن ماوق لثمتل ةيسايسلاو ةيعامتحالا تاعوضوملا رمثتسا ثيح
 مّدَق هنأ انه نيفلا لوحتلاب ٍنيعئو ءاينف ةحضاتلا ةنحرملا هذه يف ًافيك و امك“ رثكألا
 ةيحرسملا هلامعأ ميكحلا عمج دقو ءةيارقلل اينعذ احرسم ال ليتمتلل الباق اح رسم

 ىلإ ةفاضإإلاب ؛(عونملا حرسملا) ةعومجمو (عمتجملا حرسم) :امه نيتعومب يف

 هذه يف ميكحلا قيفوتل تايحرسلا هذه نيب نمو ءاهدرفع ةرئاسم ىرحأ ةعومم

 :ةكئالملا ةالص ءةرحتتملا رس «ةئجلا نم جورخلا ؛ةمعاتلا يديألا) ةثلاثلا ةلحرملا

 .( . . . . ةلكاحلا ةيهحاسص

 اهتآ اهتاوتع نع فشتسن س ةو ناكسارب) ةيحرسم زربت ةعومجلا هذه نمو

 .ذدفقو هل ةرصاعلا ةيسايسلا ةيعضولا ىلإ زمار دعبب اطوحيل ةركفلا

 يلا (اكسارب) ةدايقب ةيوسن ةروث مايق ميكحلا ليفت ةيحرسملا هذه يقو

 اميسال اهتثونأب لغشنت نيح دعي اهنكل ءةطلسلا ىلع ءاليتسالا ف اهعم نمي ححتت

 اهامهال ةنيجس اهب يقليو ...(سومين وريه) شيلا دئاق بح يف عقت امدنع
 مكي يف ةيرظنلا بحاص فوسليفلا (طارقبإ) اًضيأ نجسلا لعديو البلا نوكش

 ؛ةيرحلل ةلثمملا اكساريز :مه ةثالث هيلع رفاوتي نأ يلاتملا مكحلل ىتمتي تاك يذلاو

 هتوقب دئاقلا نكل بدلا لقعلل لثممك فوسليفلا وهو ةوقلل لثملا دئاقلاو



 .هرطن ةهحع و نم مكحلل ةيجذ وغ ةلیس وک

 رومأآل ةنحاطتملا ةيرصملا بارحألا ىلإ ةركفلا هذهب زمري ميكا تاك و

 ةطلسلاب درفتي يذلا يوقلا مكاملا كللذ روهظ ىت كللذبو ةينطو ريغو ةيتاذ

 .ةفئارلا تماساميلاو «ةقارملا تاراعشلا ةللقم نع ًاديعب مزح مكحيف

 (7تافاسملا ترصتخا ةيوق ةينف ةبثو يحرسملا صنلاب ميكحلا بثو دقل
 ءلم ىلإ عراسأ نأ ينونح قلق ف لواحأ انأ" :هلوقي ىتعملا اذه نع وه ربع دقو
 .اهعطق ةلحرب ةنس نيثالث يي موقأ انأو «يدهحو يناكمإ ردق ىلع ةوحفلا ضعب
 تايحرسم تريو ؛"ةنس يفلأ ومن يف ىرعألا تاغللا نا يحرسملا بدألا

 وأ نيهذلا هامتالاك دحاو هامتا ف هسفن رصحي مل ثيح يعوضوملا عودتلاب ميكحلا

 صنلا نيب ةلصلا قثوو اهلك تاهامتالا هذه يف مهسأ امنإو يعقاولا وأ يزمرلا
 .اريثأتو ةيويح هتايحرسم بسك امم يسايسلاو يعامتحالا عقاولا نيبو يحرسلا

 .يرثنلا حرسملل ميكحلا ةدايرب ةعاتق نع عيمجلا رقأو

 هعم تولمكتسي ٌةزيمتللا لوألا ميكحلا دوهح دعب حرسملا باك ادب

 ريغ و رشايملا ديلقتلا ةلج رم باتكلا زوامت دقو :يحرسملا صنلا ريوطتل ةريسملا

 هئادجتسمو يعمتخملا عقاولاب ةيحرسملا صوصتلا تاعوضوم طايترا ليلدب «رشابملا

 ةداح ةلوامم ف يبرعلا يحرسملا صنلا زي نع ثحبلا يه ةيتاثلا ةوطقمللا تناك و

 نسسيإو ةبجوم ةياديلا نسم بو كثسيح ضياع لهسلا ىيرطلا كرتو بعسل قيرطلا داثرا ميكا نالا كلتفو '"'
 ای مه قشح يتلا بعست يحرسلا قيرطلا ارقشو قيقستلا اودبت توفلؤم معو (..رشدرات ربو ىلئدتاربو

 الاغ



 1 يجيب

 ميكملا ًادبو ءةليوط تارتقل هيلع دمتعا يذلا يبروألا حرسملا كلف نم هصيلختل

 فسوي) ثمحيو (يحرسللا انيلاق) بتك و يعشلا حرسملا ءايحإ ةرورضب ىدانف

 هصوصن يل برحو «ةيبروألا ةغيصلا نم انذقني يبرع حرسمل لكش نع (سيردإ

 نع ثحيللو عقاولا نع ريبعتلل ةحومطلا ةيغرلا هته مامأو . . .ةليلقلا ةيحرسملا

 تدب تايتيعيسلاو تاييتسلا يف ةيبرعلا اتراطقأ يف حرسملا راشتنا عمو ..زيمتلا

 :يه ةضيرع تاهامجا ةثالث يق رولبتت ةيركفلاو ةيعوضوملا جالال

 .ينارتلا فيظوتلا - ١

 .يعامتجاللا ءاجالا كال

  يسايسلا هامشالا ا“

 :يئارتلا فيظوتلا - ١

 امنإو يرظن لكشب زيمتلا نع ثحبلا تاسامحج نويحرسملا فنكي مل
 تثارتلا ماهلتسال ةداج تالاواع يف كلذو يلمع لكشي كلذ قيقحت لإ اوعس

 مهلتست ةيحرسللا انصوصنت تاعوضوم نم ريثك تءامح كلدذلو ءانومضمو الكش

 ترثكو «ةيسايس وأ ةيعاستحا ةيعضو ىلإ ةزمار داعبأب هفظ وتو هنم ديفت و ثارتلا

 ضعب نأ ذإ ءانباتكل ةدعاسم تناك اهنأل ءةحضاو ةرثكك" ةيفيراتلا تاعوضوملا

 ضعي كانهو :ةححات ةيحرسمو ةيسصصق لامعأ روثب تلمح دق ةينيراتلا تارغلا

 باتك رثتكأو «يحرسملا هءانب اهيلع ميقيل ةيفيرات ةيصخش لضف نم باتكلا

 اوأر مهنأل دمع نع ًاعوضومو ًالكش ةصاخمب يبعشلا ثوروملاب اوناعتسا حرسملا

 حرسملا روتجمل ةعضاوتملا كوكشلا ءايحإ ىلع دعاسيس ييعشلا ثوروملا اذه نأ

 امامت ةيحرسسلل ادصوصن نسم ريثكلا قرتخت ةليلو ةليل فلأ ىرنس كلذلو ءيعشلا
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 نع الضف ..اهريغو (يلوتمو ةقيفش) لقم ةيبعشلا صصقلا ضعي ىرتس امك
 .زوقارقلاو لظلا لاي و يوارلا لكش ءايحإ تال واح

 اهيف دمتعاو (ريقارفلا) هتيحرسم (سيردإ فسوي) انعلاطي ۹٩۳ ١ ةنس يف
 :ةريمتمللا تاك راو كاحضأالا ىلع دمتعت لا ةيبعشلا كرسلا ايديموك ىلع

 نم مغرلا ىلع يهدبلا اهروضح و ييعشلا اهحوري ةزيمتم ةيصخش (روفرف) لعحجو
 نلعلا فعضلا اذه ديست و ؛ءاسنلاو ماعطلا مامأ يتاسنإلا فعضلاب نلعملا اهعتمت

 دوصقملا لامترالا نم اردنق ںوغرف) ل كلذ حسف دتر :كاحضإلا ليبس ناك

 لاعفتالاب حمست يلا (حرسمتلا) ةرهالع ىلإ لوصولا ةلواحم يف فلوملا نم ًادصق
 فلما رايا تناك و :روهمجلاو لشمملا نيب ةيقيقملا ةك راشملا ريع ماجسنالاو

 قيقحتل قيفوتلا ةياغ يق اهتفمعو اهفعضو اهحمالع (روفرف) كرسلا نم ةيصخشل

 نم امزح ققح نإو ..ةبولطملا ةياغلا ىلإ لصي مل بتاكلا نأ الإ حرسمتلا ةرهاظ
 .ةياغلا هذه

 عارزتنال الو طقف يعش يلكش ءايحال (ريفارفلا) مدقي ل سيردإ فسويو

 ف ةيذيفنتو ةيئانب ةليسو يبعشلا حرسملا دمتعيل (بايد دومم) ءاح و

 :«لمت لا يعشلا حرسملل ةروص ميدقت ىلع صرحو (داصخلا يلايل) هتيحرسم
 نأ نم ةنتاف ةأرما تنم يلا هترفغأو قرشلا رحس ىلع عوضوملا يف دمتعاو

 نم برتشنو قرشلا ةرفثأ دعاصتتو يبعشلا لايخل عسي ادعو ءةيرقلا لهآ رحست

 .ةيبعشلا هلئاس وو ةلايحع و تاكملا قبع ليفت ةلوامم



 ةياكحي رشابم لكشب تاعتسا امدنع ج رف درقلا) اهعيشي قرشلا ةرفثأو

 دتم نلعيل (دادغب قالحو ب هتيحرسم نونعو ةليلو ةليل فلآ نم عدادغب قالحز

 قرشلل يبعشلا لايخلاب لمحملا هسفن رامضلا يقو «ءايحالاو فيطوتلا ةبغر ناونعلا

 يعارلا يلع .د لوقيو :(هفق هعباتو يرزيرمتلا نيدلا حانج ىلع) هتيحرسم بتك

 رايتلا اذه ىلع جرف درفلا) رصيو .ظحاحلل دادضألاو نساحلا نم اهيق دافأ هنأب

 برعلا نايحح يف ةرثؤملا ةيبعشلا تاياكمحلاب نيعتسيق يخسلاو رحازلا يبعشلا

 .(يلوتمو ةقيفش) مث (ماس ريزلا) امه نيتيحرسم بکيو

 يدانملا دقانلا سامح نيسامحي حرسملا ىلع مدقأف (يدشر داشرو امأ

 لاما انه يف لقملا يحرسملا عديملا سامح و «يبرعلا يحرسملا تلا زي ةيمهأي

 ةراهمو دقانلا ةفاقث نيب اهيف عمجف ١۹٦٥ (عالس اي جرفتا) هتيحرسم انل بشك و

 ىوتسم نع ريبعتلل (للغلا لايحإ يثارتلا بولسألاب ناعتسا تيح هليحو تانغلا

 (ديعس ةياكحإر امه نييوتسم ىلع اهثادحأ ترح يلا هتيحرسم يف ركذتلا

 ..(لظلا لايقث) هنع ريعملا يمزلا دعبلا (نامعن رحاتلا) ةياكح مث ةيعقاو اهثادحأو

 ىلإ لصيل لدايتملا قيلعتلاب نالحادتتف ..ةيزاوتم ةريسم دعب ناتياكحلا يقتلت مث

 ةئاكعسا ةيعقاولا ةيعيبطلا هتجيتن هتوقو مللقلا ع ويش نأ يهو ةيساسألا هتركف

 .مهتروت الل سانلا

 ىلع يئارتلا فيظوتلاب تينع يلا ةيحرسملا ةيبرعلا صصوصنلا تعباتتو

 يضف «رصاعملا يبرعلا انحرسمل صاح قاتم قيقحتل نومضللو ءاتبلا ىوتسم

 اهيف ناعتساو ۱۹۷۸ (كلملا وه كللل) هتيحرسم (سونو هللا دعسإ بتك ايروس

 هيلإ علطت ام قق نأ اهيف لواح ىرحأ ةلواخم هل تناك مث ءةليلو ةليل فلأب

 غچ



 كولسملا صآر و ماعم هتيح رسم سوت و بتكف ح رسمتلا ةرهاذظ ف سر دا اسا ول

 : “7 ييروألا يي رجلا بم لاس اهيلإ فاضأ دق ناك تإ و « رياح

 ٠۹۷۸ (ةريمألاو نيغملا) هتيحرسم (يعانملا نمحرلا دبعر بتك رطق لاو
 نم داقأ امهالك و يروسلا (سونو) هيف بتك يذلا هسفن ماعلا ي ىحصفلا ةغللاب
 ضهحأ دق ناك نإو ...يلايللا ءاوحأ ىلإ (يعانملا) انلقني ثيح ةليلو ةليل فلآ

 . ؟؟ةيقالعألا ظعارلا ثبل اساسأ اهرخس امدنع ةيحرسملا تارق

 لالح نم الإ ةيتاذلا كوكشلا ءايحإب نوفلؤللا نعي ملف نيرحيلا ف امأ

 يذلا فيلأتلا ةيادب نع فشي رمأ وهو ءةينئرات تايصخش ربع يقيراتلا دعبلا

 اهعدقت ديعيو اهيتريو اهمظنيل يحرسملل ةيفئراتلا تاناكمإللا .تايطعم ءارو رتتسي
 تايحرسم ثالث بيتك يذلا (ةدواعللا حرلا دبعر تاللوامع دم لاا اذه يو

 طوقس مث ء۱۹4۱ هللاب مصتعللا © 5 لعادلا نمحرلا ديع) يلاوتلا ىلع يهو

  (دادشب

 عم نزاوتي ال ديدش ءطبب كرحتت ةيحرسملا ةكرخلا تناك قارعلا يو
 يلا هتيحرسم (دمحم مساق) بنتك لاما اذه يلو ءرعشلا نفل دئارلا طاشتلا

 . ۱۹۷۳ لرهاو دنا نیب لزألا دادغب) يهو اضيأ يئارتلا دعبلا ىلع تددمتعا

 بعل يذلا (يشمنلا دمحم) ييوكلا حرسلا دئارب يقتلن تيوكلا يلو

 لثمللو (لوحد جروج) يروسلل دادتما هنأك و يلام رالا حرسملا يف ازراب ارود

 _ درك دمع د نفيفشلا يع طفلا بدال :عسار ل
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 .(راسكلا يلع) يرصملا

 ىلعو ..ءاصحإ الل ليثمت درمج اهب اتلثم يلا ةيحرسملا جذامتلا هذه نإ

 رعشت انثأ الإ لالا اذه يف عسوأ يحرسم طاشتل دودحلا ليثمتلا اذه نم مغرلا

 كلذ قفاوت دقو ءيبرعلا حرسملا توص زييمتل ًايلمعو ًايرظن دئازلا سامحلا ىدع
 ام اميسال يحرسللا هامّتالا اته زيزعتل ىوقألا ببسلا وه اعر نطو سامح عم

 لالقتسالا يف ةداح ةبغرو يموقلا سحلل ثعب نم رصم يل ١515 ةروث هتراثأ

 ف نيطولا سحلا انه داز مث «عامتتالاو تارتلا نم اهماوق حاتم ةيوه نع ثحبلاو

 ةيبرعلا بوعشلا رثكأ اهيف تدهاح يلا ةرتفلا يهو تاينيتسلاو تاينيسمنلا
 نع ةيلمع ةمحرت وه يحرسللا ءاجتالا اذه ناك و ...لالقتسالا ىلع لوصحلل

 ةيسايسلا هتاعيبأي يراضحلا لالقتسالا ف ةبغرلاو يطولا سحللا عافترا

 ينارتلا فيلغوتلا تاكو ..زيمتم يبرع حرسم نع ثحبلا ناكف ...ةيفاقثلاو

 . يسايسلا و يعامتحجالا نيهامتالا يف تروليت رححأ تاوطح نم ةوطحع

 :يعامتجاال ا ةا اس۴

 تاذلا نع ريبعتلل ادادعما يبرعلا يح رسما صنلا يف يعامتحالا هامتالا دعي

 ةلازإ ي ازربم اروح يعامتحالا ءامّتالا بعل دقو .رييغتلا ىلع عجشيو سمحيل

 محرتملا حرسلا نع مهجحأ يذلا يبرعلا هروهمج نيبو حرسملا نف نيب مصاعتلا

 ىضتكاو هبذحج ملف يلع ةييرغ تناك ىلا ةيتانويلاو ةيبروألا هتاعوضوم. برعللو

 تاذلا نع ثيحبلاو ةينطولا تاساملا نكل «نيفقثلا باذحجاب دخت و ثويح رسما

 تناكف ..هنع ريبعتلل مهعقاو نس هبارتقالا برعلا نييحرسملا ىلع تضرف دق



 .هيلع مدقأف حرسملا يف هتالكشمو هتاذ يبرعلا دهاشملا لحج وو :ةفامسللا

 ريثاتيو لالقتسالا لين دعي حرسملا ف يعامتحاللا هامتالاب مامتهألا دازو

 ,. ,ةيمالسأللاا ةوسصصلاو ةيوْضا نع ثتسحيلاو ثعبلاو ةيموقلاو ررحتلا تناءادات

 .هلصف بعصي رغ ىلع لامعألا ضعي يف يعامتجالا

 اهدار يلا تاسامتالا مدقأ نم حرسملا يف يعامتحالا هامتالا تاكو

 نع اهريبعتو حرسملا تاعوضوم لالقتسال يلوأ تالعإ اهتأكو ؛نوفلوملا

 (عاخإلا قدص) هتيحرسمو (۱۸۹ 8 مصاع ليعام#إ) ةلواع دعتو ءاهتاعمتج
 ةلقثم ةلواملا كلت يتأت نأ يعيبطلا نم ناك و «يعامتحاالا هامجالا ف ةركاب ةوطح

 ثيح اهتمز قوذ نع يماردوليم لكشب تربع اهنأ اھبویع زربأ لعلو ؛بویعلاب

 يلا ةيئاورلا ةلواحملا يزاوت اهنأك و ؛ةماقملاو حرسملا يف نيب ةيحرسملا تعمج

 عوضوم نكل «(ماشه نب ىسيع ثيدح) يهو اهلحاد ا ةماقملا داعبأ تعمج

 نيب ةمراقملا دصر ىلع دمتعا (يحليوملا) امنيب عمتشلا ف سرغنا (مصاع ليعامسإ)

 تاورثلا ديديت ةيضق تلوادت (ءامعإلا قدص) ةيحرسمف مث نمو «نيدهعرو نيرصع

 اهنأ الأ ةيحرسملا هذه نيفلا ىوتسملا عضاوت نم مغرلا ىلعو . ..ميلعتلا ةيرحو
 .يسنوتلا حرسملا ترثأ لا (يحادرقلا) ةقرف عم ًامهم ارود تيعل

 يغ يحرسم بتاككا هسفن (يزمر ميهاريإ) ضرف ترقلا اذه علطم او

 جضنأ تناك و ةيعامتجا هتايحرسم رثكأ تءامسجو ةقئاف ةيانع يعامتحالا لاججاب

 ةيحرسملا هيرا نم اهئاثب ف دافأ ثيح (لفطلا ةحععرصإ) ةيحرسم هتل وام

 اذه علطم يف يعامتجالا هامتالا ىوتسم لثمت ةيحرسملا هذه نأ ىرتو ءةقباسلا



 .اهعم فقوتت كللذل و ترقلا

 يزمر ميهاربال ةقباسلا تايحرسملا نع (لفطلا ةعرص) ةيحرسم تري

 اندوعام ريغ ىلع ىحصغفلا ةغللاب تءاح ةيحرسملا نلف ىل وألا ام نيتيحان نم

 اهيق مرحلا يلا ىلوألا ةلواخلا اهنأ ودييو ؛ةقباسلا هتايحرسم ف يزمر ميهاربإ

 ءاعج راوحلا نال ءيحرسلا راوحلا يق ةينقلا تارغقلا ترتكف ىحصفلا ةغللاب

 نمو ؛ةرواحتلا صوخشلا تايوتسم نيب هيف قرفي مل و دحاو يغايص ىوتسع

 حلصي ال دق ىحصفلا نم عقترم ىوتسم عزتلا بتاكلا ت اضيأ تالق “للا

 ةيوغللا انمجاعم يف نمآلا اهدقرم نم ظافلأ ضعب ثعب هنأ ىتح يحرسملا راوحلل

 راوحلاب لاعفتالا ىوتسم ىلع رثأ امت رصعلا تامزل نع دعتباف ءاهب ريميل
 .ينح رسما

 هتأ ةقيقحلاو عمات يعامتحا عوضولا هرايتععا ف لثمتتف ةيناثلا ةزيملا امأ

 ددع نالو ةر رمو ةقفوم ةيحرسم ةكبح و ديدش يعوب ةيحرسملا هتركفب كرمت

 ناتيساسأ ناتيصعخش مهتم ًابيرقت تايصحخش عبرأ نع دز مل ةيحرسللا تايصخش

 ةريهز) يهو ةحوزلاو روهشمو يرثو ححان ماع وهو كلب يلع) ج وزلا :امه

 ىلع رم دقو ؛بجنت مل اهحاوز تنم اهنكلو ؛لاملا نم ةحرد ىلع يهو (مئاه

 جاوزلا ةيضق ىلع زكر ت ةيحرسملا نأ مهفت انه نمو «تاوتس سم اهحاوز

 .جاوزألا لماعتو

 ةيضق يل ركفت اهلعح ةحوزلل رييكلا غارفلاو ..هلمعب جوزلا لاغشناو

 (ليلع) هسا باش نم بارتقالا ىلإ اهريكفت اهانه ىح داح لكشب بامنالا

 هساهجاوز ىلإ يدري دق هب ةقالعلا ريوطت نأ تليختو اهتلاض هيف تدحوو
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 (ليلعر تأو اميسال اهكارش بصن تأدب لعقلابو ءهب ملمع يتلا لقطلا بحنتل
 ةريهز) ىلع فرعت يذلا (ليلح) نكل «فقعمو حتفتم وهو ابروأ نم دئاع بيبط
 لو ..(متاه ةريهزز) تقعص اهتبطنمل مدقت الو «(ةيطع) اهتحأب هبلق قلعت دق (مئاه
 اهتيب يف تعبقف ..لشفلاب تءاب اهتالوامع نكلو «جاوزلا لاشفال ادهج ردت
 ةحرص) الإ ءيش يآ عا نع اهتذأ تّمصف ةديازتم ةرسحو قيمع نزح اهقلي
 .اهئاشحأ ف ليختملا «(لفطلا

 جاوز لعح امدنع ةيقيرغإلا يسآملا نم ديفي بتاكلا نأ انه ظحالنو

 هاا وهو ةاسأملا قمعت ىبرقلا ةلص نأل ؛(ماه ةريهز) تح (ةيطع) نم ليلح
 .-لاغلا ليبس ىلع- «بيدوأ) ركاذتتلو «ةيتانويلا يسآملا هيلع تصرح

 ب كراشو روميت دمع رهظ يعامتسالا ءال لوألا ةرتفلا كلذت فو

 ةغللاب ناعتساو ١۹١۸ (يدنفأ راتسلا دبع) مث ١۹١۸ (صفققلا يا روفصعلا)

 .(ةديدملا ةأرملا) ةرتغلا كللت ف ميكحلا بتنك كللذك ءراوحلا يلا ةيماعلا

 ةف نم برتقتس اننإف «تايئيتسلاو تاينيسمنلا ومن انمدقت ام اذإو

 يف دارطضاب ديازت ًايضرم ايحرسم امك دجتسو :يبرعلا حرسملا راهدزا
 مث نمو ءاهعيمج ةيبرعلا راطقألا حرسملا ةرئاد تلم امل تاينينامشلاو تايتيعيسلا

 .انه اهئاصحالا ماقملا عستي ال صوصتلا نأل ءطقف جذامت ىلإ ريشتس

 ءاح مث ١955 (مدنلاو لتقلا) هتيحرسم جالخلا ىفطصم بتك ايروس يف

 .(فيصرلا ىلع ةثح ءدارملا «ىهقلا) بتكف (سوتو هللا دعس) ايحرسم زيمتلا
 يف تعاحو . (نيزلا مأ) هتيحرسم (يعانملا نمحرلا دبع) بتك رطق فو

 مسسسللا

 ةيرطق ةيححرسم لول



 لعفي أرط يذلا ريغتلاو لدبتلا ةرتف ىلع بتاكلا اهيف زكرو ١۹۷١ لوصف ةثالث

 اذه ريثأت ىدمو طفتلا دهع ىلإ صوغلاو ديصلا دهع نم يرطقلا عمتجلا لومت

 . ؟'”ديلاقتلا و تادلعلا و تايقالألا ىلع للوحتلا

 (موتكلل رسلا) هتيحرسم «يسيبكلا ديع ةفيلحر انل مدقي ًاضيأ رطق فو

 رجعي باسم ةيحرسملا لطب دمخ ف ءصاخح بناح نم جاوزلا ةيضقب ىنعت ىلا

 هسفن عوضوللا نأ دوفاك .د ىريو ءمعلا ةنيا هتيوبحم نم جاوزلا نم هعتعه يوضع
 ىلع هزيك رتل كلذ رمصسي ل بتاكلا نأ 1 ايس رادع و ايلدعاد اعا رص شرف دق

 .ةحطسلملا راكفألا ترثك و ءعارصلا ةدح ترتشف ةيباطقللا ةعزتلا

 لو .(يماحما الول)و (حير ةتفح) نيدلا يقت ديعس بنتك" نانبل فو

 دعس بتك تيوكلا فو «(موسح وبأ ةيروطاربمإ) دملا ىسيع بتك نيرحبلا

 لاوحأو تنانلا) يناعلا فسوي بتك قارعلا فو «(تغشو تشع) ةيحرسم جرف
 .(شطعلا) مث (ديدخلا تيبلا) سراف نيدلا رون بتكو (نامز

 يعامتجاللا م رسملا راهدزا تانيتسلاو تاتيسمنلا تدهش رصم يو

 نأك و ححانلا يحرسملا جاتنلا رثك و ءةرتفلا كلت يق حرسلا بانك لضفأ زربو

 نس ةححان ةعوبمي مدق ةبهو نيدلا دعسف «لضقألا رخ نوقباستي باتكلا

 مهاس امئيب (..ملسلا ريب ءةةسنيسلا ءةمالسلا ةكسز اهنم رك قن تايحرسملا

 ١(. 355 نطقلا كللم «تاحرف ةيروهضج)وب سيردإ فس وي

 يف ةريمتملا ةيحرسلا هلامعأب هسا عروشاع نامعن) ضرق ةرتفلا كلت قو

 .درطاك ديبغ ,د هتيدملا يرطتتلا يندألا ةمسسار ؟

 ب ت١1



 وهو يسورلا حرسملا رثأ عيتت هنأ رودتم.د ىريو «يداقتنالا عامتجالا لاا

 روشاع نامعت ناك «هب رثأت يذلا ءفركيشت) اميس اللو -هامتالا اذه يف زيمتم

 (سيطامغلل) ةيحرسم يهو لاما اذه يف هتاماهسإ لوأب هيلإ رظنلا تقل دق

 بصك مث «يداقتنالا يعاستحالا دعيلا ىلع زكتري يديموك لكشب تءاحو

 < "تست يللا سانلا)و ؟'*(قوف يللا سانلار اهتم لاما اذه يف ةححان ةعومجم
 اهعم فقوتنس يلا يهو «(يرغدلا ةليع) هتيحرسم هامتالا اذه يف هدوهج جوت مث

 يق يحرسملا صنلا هيلإ ءوطت يذلا ىوتسملا برق نم اهعم دصرتل ةريصق ةفقو
 . يعامتح "دلا لاما

 برق نم دصري نأ (يرغدلا ةليع) هتيحرسم يف (روشاع نامعت) عاطتسا
 ةيعامتسالا هتاقبط لالعغ نم يرصللا عمتجملل ةيراضحلاو ةيعامتجالا تالوحتلا

 مدق هنأ عمتجا روغ ريس ىلع هدعاس دقو ءةنيابتملا ةيناسنالا هحذامت و ةقلتخملا

 هل حيتي ايكذ اعيزوت اهصوخش عّرو يلا يرغدلا ةليع لالصخ نم هتيحرسم
 يرغدلا ةليعو .ءذغقو عمتحملل ةيسفنلاو ةيفاقثلا و ةينهملا تايوتسللا ضارعتسا

 يركفلا فالتخالاو (ئسح «ةشيع «ينيز «ىفطصم .ديعس) نم ةنوكم

 .يحرسملا عارصلا ءاكزإ لييس وه يهلاو يسفنلاو

 ةيصخشلا امأ ء(ةضولا) عم هسفن روطي مل هنأل داسكلا هباصأو ايديلقت اطا

 عاارنلا a شپ كرحسيلو ء؛رشلا يتاح دلقت يذلا (ىيفطصم) ةيصخش يهف ةيتاتلا

 ؛ ها“ يمرقلا ع رشا اهمدق '''

 ةه ل ربل ص رصلتل اهمدق "'“



 هناك ريتسحاملا ىلع لصح الو خيراتلل اسردم ناك ىفطصمف «هدعصيو عارصلاو

 اهتأل ءاهقّلط هلاح ةنبا يهو هتجوز ىتح عيمجلا راقتحال قلطم قح ىلع لصح

 ام عيبيل (ديسز ريفلا هيأ ةبغر دض ىعسي وه مث ءريتسحاملا دعب هيسانت دعت ل

 .ادعايتو هقرغ ةرسألا دادزنف «تاتبلاو وبه ثاريلا ف هصخي

 ءزمار دعي هل مهقزم مث مهعمج ناك يذلا تاريبملا تأ انيلع ىق الو

 ريغت هعيتساو يراضحو يعامتحا لومت ةف ىلع زكر ت ةيحرسملا نأو اميسال

 يق انمامتها لع هرشب («(ىفطصم) ذوحتسي ذإو .ديلاقتلا و تاداعلت لدبت و يقال

 نم ريخألا ءزحلا نكل «هرش نم حجتي امدنع يهتتي هنأ الإ يحرسلا صتلا

 ةرؤب نم برتقت مث ةيشماه تناك ةيصخش ىلع فثكم ءوضب يقلي ةيحرسملا

 تيرق ًايلادبتسا ارمر زماولا اهدعبي اهيلإ رظنلا تفلتل ةرادجب يحرسللا ثدحلا
 .«فاوطلا يلع) 5 رسأألا مداخن ةيصخش يهو -فلوملا نم دمع نعح لانملا

 لمعلا يف صالخاإللاو ءالبلا ىلع ربصلاب زات ةيصخش (فاوطلا يلع)

 ةحراص ةروص وهو (يرغدلا ةليع) ىلع ًاظافح هب نضيو ريثكلا بك رعي وهف

 قفاوو ء...ديدح ءاقمج عاتمتسالا نمت دح تغلب هيئامأ ربكأ نأ ىتح نيقوحسملل

 احرف (فاوطلا) اهب حرقو ءةغليب ءاذحلا لدېتسا هنكلو هتينمأ هل قق نأ مسح

 لعتلا ىلع تصعتسا دق نيمدقلا نأ ذإ لاعتنالا عطتسي مل هنأل ..لمتكي مل ًاديدش

 ريغ لمأل لصضفلا اذه يف دسحجتت هتاسأع رعشف ضرألاب تلكشت اهنأل ديدحلا

 وهو روهسللا ىلإ رظن مث ..نسح اي كماسي هللا" :هلوق نع دزي مل و ءهيق غلابم
 ."مكلك مكمعاسي هلا :لوقي

 تدمتعا امنإو لولس.و ةلعب لسلستت كثادحأ ىلع دمتعت مل انه ةيحرسملاو



 روس اعيش اول اهتاحومطو اهتياكح ةيصخش لكلو كرحتت تايصخش ىلع

 اهداعبأ و تايصخشلا مسر ي اسحات اده راول ءاحو .يرصللا عمتجملل ةرغصم
 تلصو يلا ظوقح بيت ةيمالث تايصخشب انركاذت ةحرسدل ةيلعادلاو ةيحراتملا

 تايصخش ىستن نل نحف اذكهو ...هتيحاصمو ئراقلل ةشياعملا دح اهتعورب
 دهاشملل ققح ام راوملا تايوتسم عيونتو ديسحتلا يف هحاحنل روشاع نامعت
 .ةدوشنملا ةعتملا

 :يسايسلا هايقدلا ۳

 ثرقلا نم يناثلا فصنلا ف روقوم يسايس طاشنب ةيبرعلا ةقطنلا تلفح
 ف مكحلا ةمظنأ ةشقانم مث :؛لالقتسالاب ةبلاطملا اهنم ةديدع بايسألا نيرشعلا

 ةيموقلا تاءادنو ةيتيطسلفلا ةيضقلا زوربو بازحألا دوحوو ةيبرعلا راطقألا
 اوقصتلا نيحرسملا نآل كثادحألاب للعفتا دق حرسملا تاك و ...ررحتلاو ةيوشاو

 ةيعامتججالا ثادحألا ددت نم ةيحرسملا مهتدام اوحاتماو مهتاطوأو مهتاعمتجم
 .يبرعلا دهاشملا ىلع ةرئؤمو ةك راشم ةوق حرسملا بسی «ةيسايسلاو

 اميسال يسايسلا حرسلا لاج يف زيمتملا هماهسإب يماشلا حرسملا زاتماو

 .ةصاخي ةيسايسلا تاعوضوللا ىلاع زكري نآلا ىتح لازامو ءايروسو نانبل ف
 ةيقاع) كياملا فسويو :(تودوعيس) ثوغراد داشر بتك نابل قو

 عاطتسا مث ال وأ نيققالا تيذتحجا يلا ةيسايسلا تايحرسملا تلاوتو (ملظلا

 ءاهعم تلعفتاو ةيسايسلا ةيرضسلا تقونت ةضيرع ةيبعش ةدعاق بذعح نويت رسما

 نأ ىتح -يعارلا.د لوقي امك رجالا تاهاجتالا ىلع يسايسلا حرسملا ىقطو

 روبع دعب ءاورإلا رداصم تفقح اكو ء۹1۷١ ةسكن دعي رهدزا ينانبللا حرسملا

 ت



 .يحرسملا طاشنلا لق ۳ ١

 يصاالخإ ديلو بتك و ««بضعغلا) جالحلا ىفطصم بتك ايروس فو

 رهشأو .ةعزتلا ةيرتراس حمالمم اهيف تاعتسا يئادح لكشي (مادعإلا لوبط)

 لجأ نم رمس ةلفحز سونو هللا دعي ةيحرسم تناك ةيسايسلا تايحرسلا

 .لمترملا حرسملا لكشب سونو اهمدقو .ةسكتلل يروف لعف در تناكو (ناريرح

 بنك امدنع ًايبسن ةرسأتم تءاج لا ةدودحلا ةمهاسملا مري مل قارعلاو

 (يبضغلا رادجإ سراف نيدلا رون بتك مث ١۹۹۸ (ةيضقلاو تولا) مظاك لداع

 ۹۷٤ ١. ماع يف كلذو

 نصمحر لا ديع) اميسألل نييحرسلا ةيسايسلا تاعوضوملا تبذتحا رطق فو

 اهيق دمعو (نوقشارتملا) ةيحرسم بتك دق ريح الار (يطيلسلا متاغ) مث (يبعانملا

 ي فاللخلا ناك و لانلا بيرق اهادبتسا يجرم, لكشي ةييرعلا تافاللقل ريوصت ىلإ

 ييالو نيب اميسال ةرحاتتلا اهتايثل و نيب ديدحتلاب و «ميحعلا بحع) ةيروطاربمإ

 دمحم .دو .(ناك رشر اهمكاحو (لابحملار ةيالوو ء(نادند) اهمكاحو (لابحلا)

 . ' ”يحرسملا لمعلا اذه ف يقلا ىوتسملا عضاوت ىري دوقاك

 ةيتق ةروصب يعانملا نمحرلا دبعل (تارفعز اي لكشلا اهر ةيحرسم يتأتو

 ..زيمتملا مامشلا ةعارزب رهتشا يذلا ححاتلا حالقلا منارفعز) انل يكمحيو لضفأ

 وهو ..ءريشولا بسكلا لجأ نم ةتيءاملا ف هما عيبيل هيلع تحلأ هحجوز نكلو

 ةيركفلا و ةيعامتساللا ايالا و دونات ع :نيفلا عانيلاو ةيركدلا ةيقرلا نيم يرطقلا حرسلا لإ تاسارف : محار "'"

 فراق دمع د ءيرطتقلا حرسللا لا ةيركقلاو ةيفامتسالا
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 ةنيدلا لحد الو ءءارفص لديب لاحر همام# ضعب ىلع ىلوتسا ةنيدملا ىلإ هقيرط يف
 هنأل يقابلا ءزملا تذحأق ةثلاث ةعومجم تءاج مث «ةبيرضك همام نم ًاءرحج اوذحأ
 ىلع ةبيرض ذدحاأب ركف مث ...رباقلا ف تيبيو هلغي عييب نأ ىلإ رطضاف ...فلانخم
 ىلإ ذمعأ الو ...تاطلسلا ةئبا ةزانح عم بفشكتا هرمأ نأ الإ .. .ةزاصح لك

 ... و ةفلاضلاو ةييرضلا ةحمج همام ىلع اولوتسا نيذلا كعلوأ هديع ىأر تاطلسلا

 نلعأ تاطلسلا ىلع كلذ ضرع املو :ناطلسلا ةيشاح مهسفنأ نيذلا مهو

 يعامتحالاو يسايسلا اهدعبو ةديح ةيحرسلا ةركفو . 207... .دالبلا ف م الصاإلا

 اته اهتوق ردصم وه ةيحالصاإلا ةركفلا ليقنت ةطاسيو روم

 (ماهتالا صفق ف ماستبا) ةيحرسم (رقص لداعو يعادملا حلاص) مدقو
 نبال اهجوزت ف بغر دلاولا نكل ءهتم جاورلا تدمتو ءدمحأب تقلعت ماستياو

 بألا ضقريو ؛(دلاح) اهتحأ نبال اهجيوزت يف تيغرف مألا امأ ؛(قيتع) هيخأ

 قفتي امدنع ةيروطسألا ةيراضللا دح رومألا لصتو .(ماستيا) ةتبالل رايتتحالا ةيرح
 (عماستبا) نکل ءدلاح اهب رفلغيف ...مداق لوأب ج وزتت نأ ىلع مألاو ةنبالاو بألا

 ةجم دلبلا نع داعتالا ف دلاح بغر انو ..هعم ةيح وزلا اهتايح لف محسن ىل

 . ""هعم رفسلا ررقتو اهباوص ىلإ دوعتو ماستبا هب قلعتت ةساردلا

 باتكل ةيسيئرلا تاعوضوملا طقتلا دعب حاتفنالاو حاوزلا ةيضق لغشتو

 ةركفلا و يةيددنظ و ةيرصمف ةيرطعب جب زت هتاحرز نم رثكيف ايلام رداقلا دلاحح يبأ

 ,ىرشاك فمع .د ءيقرطتقلا حارسا لل ةيفامتحجأالا 'ياضَقلا يك
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 هللا دبع بتكيو . يلع دمحم نامثعو يعانملا اصل (ساتحملا) ةيحرسم ف اهسفن

 يهو .(ةيب وزعلا يدانز يلعلا كرام دمع بتكيو :( سناع) هللا دبع فمحأ

 .طفتلا دعي رطق ىلع ارط يذلا روطتلا ربع جاوزلا اياضق دصرت تايحرسم

 ىر ةيغامتحا ةيضق ىلإ جاوزلا اياضق نم (يعانملا لار انتج رف و

 یری لاو رحبلاو ريغصلا) ةيحرسم بتكيو راغصلا يف رابكلا مكحت يف لثمتت

 ىسهتتا يذلا عارصلا فعضأ دق ريك ذتلا لكش يف اهمدقت نأب دوفاك .د اهين

 . ' 'ةدليلا نع دعبلا هتالعإو (دلاعخ) ةيمازهناب

 نيزيمتملا نيعدبملا نم ديدعلاب حرسملا ف يسايسلا هامحتالا رععز رسم يقو

 يحتق «؛نتامور ليثاخيم ؛ةبهو نيدلا دعس «ملاس يلع ءجرف درفلأ)ر مهنمو

 اهيف لوانت (رامجإلل ةقش) هتيحرسم مهاس (ناوضر يحتف) ريمحألاو (. .ناوضر

 هتيحرسم جرف درغلا مدقي ١355 ماع یاو . ...اهراثآو ةلماشلا ةروثلا عوضوم

 زمرلا رييلك و .ةيبرعلا ةيموقلل لشملا يبلحلا تاميلس مدق ثيح (يبلحلا ناميلس)
 يللا تاميلسق ءعارصلا يبس يه ةهجاوملاو ؛ةمشاغلا ةيرامعتساللا ةوقلل رملإ

 ءارو تومتيو صوصللا نم ةعومجج مه نيرمعتسلاو ربيلك نأ نوربتعي هقافرو
 لعقلا ىلع يلحلا ناميلس مادقإلا ةيفاك ةعانقلا تناك و ..ةلود مسالا راعشو ةيار

 نيب ةقدب نزاوت ةينف ةيلداعت داجيإ ىلع هتردقب ةيحرسملا هذه ق جرف درفلأ زيمتيو)
 .(.ربخآلا ىلع امهدحأ غطي ملف ءراكفألاو ةكسامتلا ثادحألا

 ديح فيلوت لالح نم ةيسايس ةيحرسمم مهاسيل (ملاس يلعز ءاحو
 نأ ضرتقيو ء١۱۹۷ خ(بيدول) ةيحرسم بتكيو ةّيلق ةيتانوي ةروطسأل
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 ` ةلوطبلا نم ةيرحسلا ىلإ ىعسي وهو عيصقألا) يف اهئادحأ تعقو ةروطسألا

 ةيحرسملا لطيف :قئاقحلا فييزت ىلع رداقلا بعشلا اهعنصي يلا ةموعزملا ةيدرفلا
 يللا تنأ) :تافقاعملا ددري وهو هليقتسا بعشلا نأ ذإ ثدحتلل - ةصرفلا طعي مل

 بعليل هيلإ اوعلطت مث نمو ..بعشلا لبق نم الطب جّوتُي هب ذإو (شحولا تلتق
 نكت مل -لاطبألا ةدايعب مرغم هنأل- بعشلا اهعنص يلا ةلوطيلا نكل ءذقنملا رود

 امن رخسيل ديدح نم شحولا دوعي كلذلو ءايمهو ذاقنإلا ناك مث نمو ةيقيقح

 .لاطبألا ةعاتصب مرقملا بعشلا نم رشايم ريغ لكشب رخسيل لب (بيدوأ) هب ماق

 ةيعج ةلوطبل امسجاح نأ يهو ةيساسألا هتركف ىلإ (ملاس يلع) صلقيو

 .ةيدرف ةلوطبل انتجاح نم ىوقأ ٠

 دقو نع انثدعتو دحاو لصق يف (دقولا) ةيحرسم (نامور ليئاسضيم) مدقو

 هب ىم ام رفطظي مل هتكلو ...ةحارو مسد ةيسوب هسفن ىتمو , .ديعب رقص حف ءامج

 وهو ...تاباوجتسالاو تاراوحلاب هتكهتأ ةيناسنإ ةلآ ةوطس تحت عقو هنأل هسفن

 .ةيروتاتكيدلا مظنلا اياحض يهو ةيحرسلملا هتركف انل زربي نأ لواحي

 نيدلا دعبنل ةيعامتحجا ةيبسايس ةيح رسل جذر عم ةريصق ةفقو فقوتنو

 فقاوللو ةيسايسلا فقاوملل دادتما هاياضقب عمتجلا نأ امل تبكي يذلا ةبهو

 .( سوسماتلا يربوك ) هتيح رسم ف كلذ و ءعمتجما اپا عسب ةيوك ةلص تنبات ةيسايسلا

 3 ریش زا +: شي ور دلا ؛يخساالفلا : سیم درحال ميظ و عاقلا انه ن ونسي ريبكا

 | عاج فس ھت و مزاح و يعاسا يطولا بابشلا نم ةعام هيلإ مضتي مث ا(. . .ةعمج

 لاا



 ىلع ۵ رسوخ مشدعحابست و «ةتوحخلل تاللايتغالا س ةلسلم كيقتحل اديهمت ءا كلل

 .تاللايتغالا بولسأي اهتعانق مدع نم مغرلا ىلع ةحلسألا ءاقعإ

 فالجععا نم مغرلا ىلع راظتنا ةلاح يق اعيج تايصخشلا لعجي بتاكلاو

 دقف (ةرضحإ امأ .راظتتالا ماي ىلحتي عيمجلاق مهتايسقنو مهتالاحو مهنهم
 دبع رظتني «شي وردلا)و .هرظتنتو ..هدحت مل و صخش نع ثحبت تءاح

 ربخلاو يلقللا كمسلاب اهنبا يرغتو ..دعي مل و ةرهاظم يف جرم يذلا ...دوحوملا

 تح .ةطرشلا نم ًايوره ًاقرغ تام هنأل دوعي نل هتكل رظننتو ...دوعيل يرطلا

 ...هنم بره يذلا هدرق رظعني «(يكسالفلا)

 يتاحجلا ميدقت ىلع بتاكلا صر و ءءاقتلالا ناكم وه (ةرضحإ) ىهقمو

 هلأ وتسس ثالث نجس ادحاو ارام اق رس انو :هكحسا و است نشف اراه 1 قرص

 امهم لحرل امهم ارام ناك هتآ ودبي :لوقيو

 نم الحر اولتق مهنأ نوفشتكي مث ةيلمع لوأ قفنتف ةيئادفلا ةعومجملا امأ

 روت فلؤإللا دعصيو ..هطرشلل هسفن ملسبو (يماس) فقنملا نزحيف بعشلا ةماع

 .نطولا ىلإ اهب زمري ىتح نيدهاخمللو ايندلا تاقبطلل احلملا اهلعجيل ةرضح

 هعم بعوتسي ًاريبك اروطت يبرعلا حرسملا دهشي ةريحألا تاونسلا فو
 لصتاو تيدحتلاو بيرحجتلل عستاو ؛ةفلتخلا ةينفلا بهاذملاو ةيعادبالا تاقاطلا

 ةيبدألا انتيرت نس نكمت دق حرسملا نف نأ ىلع لدي ام ..ةيملاعلا حرسملا ةيك رخ

 ةديئو تاوطنم اجرح حرسلا اهيف أدب نرم نع ديزي ال يسايق تقر يف ةثيدحلا



 برصعلا نييحرسلا لضقب مث ةيحرسلا صوصتنلا بياطأ ةيير وألا ةدئاملا نع ريعتسي

 اتيضام ثعبو ءانحومطو اتتاداعو انلامآ نع ريعو لقتساو يحرسملا صتلا روطت
 ثيدحلا يبرعلا انيدأ يف ةيبدآألا سانحألا زربأ دحأ يحرسملا نفلا حبصأو هديا

  رصاعملا و



 : يرعشلا مرعسملا : ابناث

 يل حرسملا مالعأف ءايرعش احرسم قيرغإلا ءامدق دنع دئارلا حرسملا تاك

 رعشلا بلاوق يف مهحئارق اويص سيلك وفوسو سديبرويو سوليعسا لثم ناتويلا

 .مهدعب ةريثك انورق نيفلا اذه يف اوفلأ نمل ةودق ةركبلل مهتايحرسم تحبصأو
 مالعأ ىدل مث ريبسكش ىدل اهاوس نوح ةيرعشلا تايحرسملا فيلات رمتسا دقف

 جاعتلا ناكف ...رييلومو نيسارو ينروك لشم اسنرف يف يكيسالكلا بدألا

 .ايرعش روصعلا كلت ربعو ًاعيمج ءالؤه ىدل هلك يحرسلا

 .رشع عساتلا ترقلا فصتنم تنم تنم ضوقهنلا

 ةءورملا" مساب تناك ثيدحلا يبرعلا بدألا اهفرع ةيرعش ةيحرسم لوأو
 ةنس يحزايلا ميهاربإ ةمالعلا قيقش يحزايلا لايلحح خيشلا اهفلآ دقو «“ءافولاو

 كلم رذنملا نب نامعنلا مايأ ةيلهاللا يف يبرعلا خيراتلا نم ةدمتسم يهو ء١

 .ةريمحلا ف ةرذاتلل ةلود

 نس زو اطا قل قتلا ىرعشلا سلا درک تأ هدرا اميز داك اکو
 ديلاقتلا هته اوتتحا برعلا داورلا نييحرسلا تأل «يبرعلا ابدأ يف يرثنلا ح رسما

 .ةيلاعلا بادآلا رئاس ف نييحرسملا نيغلؤللا ىدل ةثوروملا

 تناك مث ..رثتلاب رعشلا اهيف طلتخا ىرسأ تالا واسع كلذ عيت مث

 تنرقلا ف ةيرعشلا تاايحرسملا تردنو .مويلا ىتح ترمتسا لاو رشنلل ةرطيسلا
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 يلع وأ دراشلا كولمملا) لوألا يقوش دمحأ ةلواحم الإ يقتلن داكن الو «يضالل

 ىلإ اهلسرأ املو ءاسنرق يف اهبتك يلا ةيحرسلملا يهو 9.537 ةنس (ريبكلا كلب

 هتماقإ رمثتسي يكل ءرصم ىلإ دوعي ىتح لاما اذه كرتي نأي هحصن رصم يويد

 يقوش دجأ فرصتاف ةفيعض تتناك“ ةلواحلا نأ ودبيو .ةفاقثلاو ج الطإلال اسنرف ف

 .ليوط تقول يترعشلا حرسملا ةباتك نع

 ةرغث دسيل يرعشلا حرسلا يف ريكفتلا دواع رعشلا ةرامإب يقوش عيوب الو

 ةنس نم ةيانب و .ةيرعشلا ةيحرسملا صوصنلا نم الح يذلا ثيدحلا يبرعلا انيدأ لآ

 «يئانغ رعاشك هييلغ سارملا بعص قيرط دايترا ف يقوش دم أدي 7

 اهتاكمو اهئامزو اهصوخشو اهئادحأب هدعاستل ةينجراتلا تاعوضوملاب ىمتحاف

 ةباتك داعأو (اعيويلك عرصم) ةيحرسمج اديو ؛ةيرعشلا هتيهوم ةحرسم ىلع

 هتاقو ىتح ةيحرسملا هتاماهسإ يقاب بتك مث ..(ريبكلا كلب يلع) ىلوألا هتلوامم
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 ةيادبو رارقتسالا ىتح هتايادبو يرعشلا حرسملل ةعيرسلا ةرظنلاو

 يرعشلا حرسلملا داور نم ةثالث عم فوقولا ربع اهرصخ نأ نكم قالطنتالا

 :مهو تاينيتسلا ىتح و تاينيرشعلا رخاوأ نم مهتاعادبإب ندعي

 .روبصلا دبع حالص < يواقرشلا نمحرلا دبع < يقوش دمحأ

 ١ - يق وش دمحأ :

 ىلإ ةححاتلا ةيئانغلا هتيرعاشب لوعت هتأل ؛بعصلا قي رطلا يقوش داترا

 حرسلاو هدرقتم تو ةيئانغلاف ءرييك يعادبالا قرافلاو «ةيصرسم ةيرعاش
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 انبدأ يق ةمودعم نوكت داكت هليق تال واحنا نأ ةيناثلا ةيوعصلا و ؛يمک رت لمع

 را وحلا يديلقتلا رعشلا ةيساكف ج لم ام يهو ةتلاخلا ةب وعلا و ء يير علا

 . يح رسملا

 جحعفيل لاا ضاح كلذ نم مغرلا ىلعو ءيقوش نع رومألا هذه بغت مل

 نقلا معدلا نم رثكأ ةيلوألاو قبسلاب ةموعدم ةداير ققحيلو «سارملا بعص اقيرط

 لاما اذه يف يقوش دمحأل ةينفلا ةدايرلا قالطإ نم اننكم الو ًاعضاوتم ءاج يذلا
 دبع حالص وهو اهقحتسم ءاح ىتح ًاليوط ترظتتا ةينفلا ةدايرلا نأ ودبيو

 .روبصلا

 يتديلقتلا يرعشلا تيبلا ريخست يف ةبوعص دحو يقوش نأ ةقيقحلاو

 مث ءىلوألا هتالواعم ي ةيوعصلا كلت ترهظو «يحرسلا راوحلا ةمهمل هيرطشي
 ةرركدملا ةدحاولا ةليعفتلا تاذ ةيفاصلا روحيلا مادحتسا لضفألا نم هنأ فشتكا

 :لمرلا لشم
 ن دادعاف نت داعاف نت داعاف نت داعاف

 ىدتعا (ىليل نونحمو ةركنع) هيتيحرسم ا اميسالا ةريمخألا دتال واحس فو

 ىلع تيبلل ةيليعفتلا تادحولا عزو هنأ ذإ يديلقتلا نزولل رحآ ريوطت ىلإ
 عفادب ةليعفتلا ةدحو ةركف ىلإ رشابم ريغ لكشي ىدتها مث نمو نيرواحتملا

 ..ةليعفتب ةنوكسم ةدحاو ةملك دح لصيل رصقي يذلا يحرسملا راوحلا تايلطتم

 ىلغ ةيعبتلاب دعاس روطت وهو ...لقأ وأ رثكأ وأ تاليعفت عيرأ ىلإ لوطي دقو

 لاط ثيح ءىلوألا هتايحرسم يف يقوش هيلإ رقتقا يذلا يحرسملا راوملا ةقد
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 .يحرسملا ثدنلا ديعصت ىلع رثآو راوحلا ةيلعاف ىلع رثآ لكشي هتم راوحلا

 هتبهوم و رعشلا نم هنكمت نكلو «ةغلاب ةبوعصب قيرطلا يقوش قش دقل

 دومع ضورت لولح ىلإ لوصولاو «باعصلا ليلذت ىلع هتدعاس دق ةيرعشلا
 نمحر لا ديعو ريثكاب ةصاقعو جئاتتلا هذه نم نوقحاللا دافأو ؛.حرسملل رعشلا

 .يواقرشلا

 ريسلا نم هتداقإ نع الضق خيراتلا ءاجرأ نيب هتايحرسم. يقوش كرمت دقو

 (ةررنعو «ىليل توتر اهنم ديصت لاو برعلل ةيرثنلا قاشعلا يصصقو ةيبعشلا

 عرصم) بتكو «كيلاسملا نع (ريبكلا كلب يلع)ر ذحأ صلانلا خيراتلا نمو

 ديصرلا ناك و .زيبمق بتك و سرفلا نم دافأ مث «يتوعرفلا خيراتلا نع (ارتبويلك
 تاذ ةدامل لكشملا رودب بعل يذلا يقوش دافأ دق تاعوضوملا هدم ف ورعملا

 امهم ادعاسم خيراتلا ناك مث نمو ؛تايصخشو لب نامزو ناكمو ةياهنو ةيادب

 نأ ظح اللتس انلعلو ..حرسملا داتري تأ لبق ايئانغ ارعاش ناك يذلا يقوشل

 ىلع لدي اذهو ءاهفصن نم رثكأ خيراتلا زجتحا دق يرعشلا حرسملا تاعوضوم
 ىلع دمتعا مهرتكأ نأ ىح خيراتلا مهدعاسو مهدافأ يقوشك ءارعشلا نأ

 بعصأ ةيئائب ٌةردق ىلإ جات يذلا ثدحل دص نم “ل دب كس ينيراتلا ثمديلا

 اناره

 هتايحرسم نعي ةديرف (قدضصه تسلا) يقوش ةيحرسم تعءاح هلك ادو

 ةركفو «يخيراتلا معمل ١ نع تذدشو يعامتجا ع وضو تدرفنا لا ىل وألا اهنا

 هده يف ةيحرسملا هتربعع ثب هتأ ودبيو ءبكرلا هلايح دهم و هعادبإ نم ةيحرسملا
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 امناهعيمج يقوش تايحرسم نيب ًايتف لضفألا تءاجف (ىده تسلا) ةيحرسملا

 .«سلدنألا ةريمأ) ةديحولا ةيرثنلا ةيحرسملا اهيف

 جاوزلا ةرتكو جاوزلا ةيضق يقوش لوانت «ىده تسلا) ةيحرسم ا

 وهامك ًالطب ال ةحاوزم ةلطب ةيحرسملل لعج كلذلو ةكحاض ةرحاس ةقيرطب
 نم ناك مهلك و ..لاحر ةرشعب ج ورجل اهءاكاذ مدختست ىده تسلاف «عقوتم

 ةقراغمب ةحاوز لك تهتنا كلذلو ..ىثنأك اهيف عمطلا لبق اهتورتث يق نيعماطلا

 تدازف يه تثرو امبرو لب ائيش ةورثلا نم بصي ملو جوزلا جريل ةكحضم

 .اهتورت ةدايز عم اهباللطع دازو اهتورث

 ةرشعلا جاوزألا راما هنإف يعامتحالا دعيلا ةحاسم يقوش درفي يكلو

 ىتح ةفلتنع ةيعامتجا تايوتسمو ةقلتنع نهمو ةفلتقع تافاقث و ةفلتتع تاغ نم

 بيدألا ءةدمعلا) مهنمف ةنيابتملا جذامتلا نم نكمم ردق ربكأ مالا نم روصي

 اهتوه عتمتسا يذلا ريععألا جورلا تاك و (....فطظوملا :لواقملا «طباضلا «ءلطاعلا

 نأ فشتكي هنكلو ءهليق توريفكلا اهيلإ علطت ىلا ةورتلا هذه نم هبّرق اعاتمتسا

 .!ربلا لامعأل و اهمدحع و اهنا اهت ورشي تصوأ ىده تسلا

 تايبلسلا ةلمح نأل ةيحرسملا يقوش لامعأ لضقأ نم ةيحرسلا هذه دعتو

 زجولا ححاتلا راوخلا اهمعأ نمو تابياجيإ ىلإ اته افرح ىرجألا هتايحرسم ف
 ريثكل يكذلا هليجست ف هتردق نع ًالضف «يسآر لكشب يحرسملا ثدحلل دعصملا

 ةغايصلل ةيبعشلا ةيريبعتلا تامزللا ضعي عيوطت ىلع هتردق مث تاقراقملا نم

 هذهو ءيحرسملا فقوملل اعبت يرعشلا رحبلا عّوتو راوحلا عون هنإ مث ءةيرعشلا
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 .ةيلاغ ةيتف ةيساسحع

 ريغ لصي يعامتجاللا هفده لعب نأ ف يقوش مج ىرحأ ةيحان نمو

 ءاهتتهم عم ةيصخش لك بسانتتو افتاب هح وش يسر دقو كاحضأإلا

 عشللاو فافلاك حسا ف ةيقالامعألا١ تناافارح "للا مجح اتل زربي تأ عاطتساو

 ... .لالغتسالاو يباسصتلا و

 :عيارلا اهحح وز بنيزل مدح تسلا) هيف قصت دهشم ادهو

 انينفدتو نيشيعت لجأ و

 اعيارلا يجوز ىسنأ تسلو :ىده تسلا

 هتم اوري مل بيدأ ا ولاق

 هنرتخاف يلهونيز دفق

 اهزلا رثككا حئار

 ءءاوللا" يف مويلا بتكي
 دراو ت وأ كے اف ]

 هيلع هللا وح ر

 هل سلق نإ نيك

 يمال وش و عساتلا ج ورلا تحب و زت ايتع ربكلا نم ف اش لا تقلب او

 :اهتم رعخسي ناك يذلا ريكسلا

 : يماخلا معنملا ےس

 ىذه ای تنأ نيأ ۽ لتاض ء دش

 ةدرق تنأ سحنلا زوجح تنأ يده

a؟ يتموب تضم نيأ.  

 اةن سل دق ناتحدفض كادخ

 اهمهيف طوطخلا و كابجاحو
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 اعفات الو ناك اسعقاش الا

 اع رايلا بتاكلا هويقلو

 اعنا ةاطاع "الا ترتخا اس

 'ديؤملا يف ادع و

 ديلا و يبيجلا ج راف

 الاس رقحي ال ناك

 ”الاير الإ ينئااسي

 ىده يتدج نيأ ؟زوجعلا نيأ
 ىسمعلا كلحكو لحولا كطوطخ
 ؟*يتفخ تسبهذ نيأ

 امّدلا نم اتلظتكا نيتكودك



 ”.اته انيع تعمصاخ كانه نيع افجو راقت كانيهع نيب و

 نه يهو (ةرتنع) ةيحرسم تناك ةيبعشلاو ةيفئراتلا هتايحرسم نيب نسو

 ةيبعشلا ةياكحلا تايطعم رمثتسي يقوشو :(ىده تسلا) دعب هتايحرسم حمجأ
 ةليع لعجف مهديلاقتو برعلا تاداع ىلع جر هنأ ىتح هيف غلابم صاح روصتب

 سورعك (ةيحانب) هل تعبت تثيح ءاهباطع ضفرتو برعلا تاداع ىلع درستت

 . .. .يبساتملا تقولا يف رمبيدتلا نافشكي و ةلبعو ةرتتغ رهظي مث اهنم لدي

 حورلاف يقوشل ىرحألا تايحرسملاب اسايق ةديدع انه تايباجيالا نكل
 مارغلا عارصو بسانتي اوج تعاشأو عوضولا اص ف تناك انه ةيسنام ورلا

 ماحب مازتلالا مدعو .ىرخأ ةيحان نم اهياطخ و ةيحان نم ةرتنعو ةلبع نيب

 يلا ةيحرسلا هذه ف ةمهللا تايباجاإلا نم ةدحاو لماك لكشب تيبلا تالايعفت

 .ايبسن اووطت راوخلا اهيف روطت

 ّرصأ يذلا مهشلا سراغلا ماغرضو ةرتنع نيب ةيحرسملا نم دهشم اذهو

 :راونحلا ىلإ مضنتف «رايتحالا ةيرح ةليعل كرتيو ةرتتعي يقتلي تأ ىلع

 ؟يتاهم يبست تح : ةن”

 راكنإي سبلي ل قدصلا لمجأ ام اهبطععأ تقحج :  ماغرض

 چر امق ٦1 ةرتتع

 يرازلا بئاعلا انه متشلاب كيلع ىغبو كلام انه لات :  ماغرض

 يناطوأ و يبارآ ةلبع نإف ابر اهريغ ىثنأ كلسفنن لعحاف
 يراجحأو يناثوأ ةليع تلعج لحجر نإ اهاوس دبعاف تنأو : ماغرض
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 يراععاف تري دق ةليع :لوقت أعم راهتلا سش ىلإ بهنن لاعت

 بع اي (يداني) :

 معلا نيا اي كليل (راتس ءارو نمو :

 ؛ةلبع لصعتز

 اته ثنأ : 

 لحأ :
 : 5 ريك

 .كلاتذا لايق ام تعم“ اذإ

 امكتيب راد دق اغ تملع لحأ :

 كاضرأ لوقلا ؟نذإ نيرت اسف

 كاوهيو ماغرض كبي دقو يسدو ىرح يمحل ف كبح لبع اي

 تاللا ةدايع اهدبعأ و يذعلا يي اهبحأ :

 كارشب معلا تدب

 كانخم لوح لإ يع اي تقلع ام ئمز ل تيبلا ريغب فاطي ولو :

 كله ادي اًدم دق نيبيطتلا كاه ةيضار نيرا ليع اي نآلا :

 نسز نم معلا نيا اي ترتحعا دق ينإ :

 نس

 (هيلإ عفدتت) يديس

 *.كالومو يولا كديع

 ق مس ريغ ٠ يبرعلا انيدأ ف قايس ةيحس رسملا يقوش تنال واش تناك امو
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 تال واسع فلخت نأ يعييطلا نم ناك رثتلاب رعشلا تطل ةعضاوتم لامعأب الإ

 تأ نکو ؛ةدئارلا لامعألل ةماع ةمسك تارغثلا ضعي اهءارو ةيحرسملا يقوش

 :ةيحرسملا يقوش تالواعحم ىلع يتآلا زحون

 ...نينديععو نيغعارص دوخ ببس ةتايسرسم ف يواسأملا رثألا فعض =

 ؟ارتبويلك عرصم) يف هب ءاحج ام لغم كلذ و «دهاشلملا عال و تعشي امج

 .(ةناليه)و (سباح) نوي بح ةصق ارتيويلك ةريسم ىلإ فاضأ ثيح

 مدعو يرهالقلا بناحلا ىلع هزيكرتل هصوخشل يسفتلا عارصلا جضن مدع-؟

 ريثأت لق كلتلو :لحعادلا نم ةيصخشلا راوغأ ريسو ليلحتي هتيانع

 .دهاشملا وأ ئراقلا ىلع هتايصخش

 ديلاقت و تاداعل هتنلاخمك هح رسم ل ةيفيراتلا قئاقملا ضعيل هتقلافع م

 .(ةرتتع) يف برعلا

 ةماع ةفصب هحرسم يق تايبلسلا زربأ هتاراوح ىلع ةيغاطلا ةيئانغلا لش - ۽

 اهب قطني ةيرعش دئاصق بتكي ناك يقوش دمحأ نأ فيض يقوش.د ركذو

 يلا ةيئانغلا صوصنلا ةرثك“ انل رسفي ام اذه لعلو «ةيحرسملا ف صوسشلا

 ۲١ (ارربريلك رصم) یاو ۴١ (ىليل نونمي) يقر هتايحرسم يف اهعرزتسا

 (ةرتنع) ١١ (زيبمق) 1١ ميده تسلار ء15 عريبكلا كب يلعرو

 5 «ةيسئرف ةيحرسم ١ ه2 يه ةيبروأ تال واسع جس فشق ايس رب اهواك نم لوأ يقرش نكي ړل ...ةزيريج

 يثرشو (اوبرياك ) !رملظ تيير وألا نينلؤلا رثكأو .ةيئطيإ تايحرسم 4 ءريبكشلا ةدحاو ةيزيلمتإ تايحرسم

 .اهقسنيل اهنع ةباجكلل عقم

 لا



 تسب ف ةيئانغ ' "ةةعوطقم ١١۹ ةيئانغلا صوصنتلا ددعف تذإ (.. ۴۳

 راوحلا ءطب ي ٌريثأ ام ةيماردلا ىلع ةيئانغلا ةبلغ حضوي اذهو ؛«تايحرسم
 يباسح ىلع اش دادعالا و ةيتانغلا يتاعملا ديلوتب ايتعم صنلا حبصأو «هتلاطإ و

 يحرسملا تدخلا ريوطتو ديعصت

 لو «يرطلسلا بئاملاب يع هنأل ء«يفعراعلا ثندحلا عم لماعتلا فعض =

ESيرش  Eانسب هح رسس دقفأ امت ةيبعشلا لاعفألا  

 ف ىتح يوطلسلا ههامتا ىلع ترثآ هتاشن نأ اذ ع او وح ااو

 . يحرسملا هل وانت

 ادب يقوش نأ الإ داقنلا اهددر لا تاظحالملا هذه نم معرلا ىلعو

 نم مغرلا ىلع حرسملا نم رعشلا نكمو رعشلا نم حرسلل نكمو بعصلا قيرطلا

 حم دقو ؛ةيراوعجلا تابلطتملاو ةيماردلا ةيك رحلل رعشلا د ومع ضيورت ةيوعص

 يرجح ةيحان نمو ةيعامتحالاف ةيبعشلا ةيتئراتلا نيب ام هتاماهسإ عيونت يق يقوش

 نون ةرتنع) يف ةيسنامورلا حسمالملا و (ىده تسلا) ةاهلملا و ةاسأملا مدق دق وهف

 تاوطنخلا نم ديزملا ىلإ ةجاح يف تحبصأ اهنكل ...ةداح ةيادبلا تتاك و ..(ىليل

 .يبرعلا يرعشلا حرسملا حضن ومت

 يواقفرشلا نمحرلا دبع -؟

 دعب ةينف ةوطحع فيزيلا ال تايتنيعيرأألا ف يقوش دعي ي واقرشلا ءاج

 ادادعما لث اديدح ا س فيضيل و « يق وش ها دب اه قمعيل نكلو :« يف وش

 ,كاننآ يرسل يحرسلا دهاشملا كوش قورت تناك اهنأل ةيئادشلا تاعرطلملا هته نم رك ارش نب لاقي ؟”

 ليف



 يني هدئاصق تستكااو «يقوش دهسأك ايانغ ارعاش يواقرشلا ادي دقل

 525 ًاحذومن دعت يلا (نامورت سيئرلا ىلإ يرصم مايأ نم) هتديصق لثم ةيمارد

 حرسملا ومت ةقثب كرحتيل ابيط ادادعتسا كالتما هنأ ودييو «يحرسملا رعشلل

 ةعاحو ةساسح تاارتفل هرايتعاب زاتماو «خيراتلاب -يقوشك - رثدتو ءيرعشلا

 :هتيثانث ف اميس ال ةيسايس زومرب ةيفيراتلا تايطعلا مٌّعطو « يبرعلا انفي ران نم

 رستلا «تايرغلاو رسنلا ءرمحألا ا هتیئالث يف مث ءاديهش نيسحلاو ارقا نیسحلا

 نسم ىقتناو (اكع يطور ةيسامحلا هتيحرسم خيراتلا نم طقتلاو .(دسألا بلقو

 هتيحرسم بشك و (ديريحوب ةليمج) ةيرئازملا ةدهاجلا ةصق يبرعلا عقاولا ثادحأ

 ىسقلا) ةيحرسم يهو ةيحرسلا هلامعأ لضفأ يواقرشلا فاضأ مث «ةليمج ةاسأمو

 .نلأ روش

 ةيئانغلا ةبلغ نم يقوش ىلع ذحأام يواقرشلا حرسم ىلع دحعويو
 هتيح رسم تايصخش ترقتقاو «يتحرسملا ءادألا ةيتف ىلع ةئيسلا اهراثآو ةيماردلل

 يذلا يقيراتلا ىدصلا نم لضف الو اهزيمت دقفت تداك و ءةيريثأتلا ةيويحلا ىلإ

 .اهعساب ةييصخشلا هلم

 راكقألل هراركتك يقوش دنع اهدحت مل ةصاخ تايبلسب يواقرشلا درقناو
 ةيئانث نم امّتان نكي مل انه فعضلاو ءيحرسلا عارصلا فعض نع اضف ؛ءارآلاو

 - نيسغخلاف اهنيب ىوقلا توافتو «نيعراصتملا نيب ةهحاوملا فعضل امنو «ةثيدح

 نيسحلا نأل ءاذس نأ لبق لشفلاب اهيلع مكح دق هتل واع تناك“ هعيئاش اشم

 ناترقلاف يكحلاو ناطلسلاو ذوفتلا باحصأ نييومألا ةوق يزاوت ةوق كلتع ال

WA 



 ءام ةيامحل نيسحلا سامح ىفتكاو «يقيقحلا عارصلا ىفتعاف نيتئفاكتم ريغ انه

 فعض كلذلو ةوقلا قراف ضوعي مل سامحلا نكل -نولوقي امك - هحولا
 .خارصلا

 بك و يقوش ىطنع رحآلا وه مسرتيل (ةظابأ زيزع) رهظ ةرتفلا كلت ياو
 ءاح مث ,(..ىنيلو سيق «رصيق ؛ةيسابعلا «رونلا ةلفاقر لثم ةيمالسإ تايحرسم
 .(ديزب مارت قعتقلا ةي ورلل) اهنم تايحرسم هسفن بردلا ىلع راسف مينغ دومحت

 رعشلاب ١35 + (توتاتخا) هتيحرسم بنک مث رييسكشل محرتف ريثك اب اضيأ رهظو
 ناكو .(جدوطل رصق) ةيحرسم بك مث .هتامجرت يف همدختسا يذلا لسرملا

 راوحلل رعشلا ريخستل يقوش اهيلإ لصوت يلا جئاتنلا نم دافأ نم لضفأ ريثكاب
 يف تالايعفتلا نم تباث ددعب ديقتي ملو :ةحودزملا روحبلا نع دعتباق يحرسملا

 تناك ةيقيقحلا ةدايرلا نأ الإ صانلا همعط يحرسلا هماهسال لعج ام ؛هتاراوح
 روبصلا ديع حالص نأ دقتعاو يرعشلا حرسملل ةزيمتم ةيئف ةعقد ىلإ ةحاح يف

 .اهققح دق

 :روبصلا دبع خال -

 «ييرعشلا حرسملل ةيقيقح ةداير لث ةيحرسملا رويصلا دبع حالص لامعأ

 هتفاقثب مث ءةيحان نم ةيرعشلا هتيهوم ةيحرسملا هلامعأل حام الا لئاس و كالتما هنأل
 يللا ءارعشلا نم رشابم لكشب دافأ دق هنأو ىرصأ ةيحان نم ةزيمتملا

 دبع حالص فرتغا دقو (ستيك نوحوو (تويلإ .س. تإ ةصاخخو تناكيرمألاو

 .:تويلإ اميس الو هيلع نيرعاشلل يريثأتلا محملا اذهب هسفن روبصلا
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 ةيديلقتلا ةديصقلل ةيرعشلا ىقيسولا تالكشم روبصلا دبع زواج مث نمو حرسملا

 .هظابأو يواقرشلاو يقوش دمحأ

 ةقنرش قتف مث نمو عونتلاب يحرسملا روبصلا ديع حالص ماهسإ زيمتو

 .(.. .ةيزاشف «ةينئرات «ةيسايس «ةييعشإ) تايحرسم روبصلا دبع بتكف

 عوضوملاو لكشلاب ثارتلل حجانلا فيظوتلا ىلع هتردق ىلإ ةفاضإلاب

 ةيحرسسمو «:ةيديلقتلا ةيحرسملا لكشلا ثيح نم مدقو ءرييعتلا ةيصوصمع و

 عيزوتلا يق ةيحرسملا لحاد ةيحرسملا ةركفو ءدحاولا لصفلا ةيحرسمو «لوقعماللا
 يف ريبسكش دنع لبق نس تءاح امك ةبكارملا ةيماردلا داعيألل يحولوفروملا

 وهو ءامهمرج نع معلا و مالل فشكيل ..ةلاوحلا ةقرفلا مدحتسا امدنع (تلماه)
 .(رظتنت ةريمألا) ف يفلا لكشلا هسفت

 2 ليل تامر یوا ےک قرا هس عالص وساد
 ةفقوي انه يفتكنو (كالملا تومي تأ دعب .نونحملاو ىليل ءرظتنت ةريمألا ءج الملا

 هب ىرثأ يذلا نيفلا ىوتسملا ةقيقح ىلع فقتل لامعألا هذه نم نيلمع عم ةعيرس

 ةاسأم :؛رظتنت ةريمألا) ييحرسم عم فقنس و ءيرعشلا حرسملا روبصلا ديع ح الص

 .(جج لالا

 ةليلو ةليل فلأ ءاوحأ ىلإ روبصلا دبع انلقني (رظتنت ةريمألا) ةيصرسم يف

 لبيروت



 ع دخيل ةعورشملا ريغ هلئاسوي رشلا نيعتسي تيح ...رشلاو رونا نيب ًايعارص یرتل

 (لدتمسلاو رشلا ةيصخش دسحو .. .ءاغتبم ىلإ لصيل ..بذكيو لتقيو قئفاتيو

 نع هبح ف تعقو ىتح اهارغأو اهيلإ ددوتو ةريغصلا ةريمألا نم برقا يذلا

 ةريمألا ريع كلملل علطتن ءادلو بجني نل كلملا اهدلاو نأ فرع هنأل ءدنم دمع

 ,عوص زم هيج

 لتقيل تاعقوتلا لك قوف رفقي يذلا رشلا لواطتب روبصلا دبع اننحافي مث

 اهيبأ لتقم دعب اهرودب تبره يلا ةريمألا هيلإ فرت نأ لبق كلا لحعتسيو كِل
 .اهتافيصو نم ددع عم راجشألا يدار ىلإ درولا رصق نم

 ءلهم ىلع نزحلا نفشتري ةنس ةرشع سمح اهتافيصو عم ةريمألا يضقتو

 ترك فيو ءنهتازحأل اريهظت لدسسلل ةريمألا بح دهاشم لشق ف ندضو

 .ءامدلاب يلا خطلو مالحألا هعمطي عاضأ يذلا لدتمسلا

 نيسم ةماقآلا بلطي و ءاهتافيص وو ةريمألل ةلوهمج ةيصخش رهظت ةأجفو

 ةرئاد ف نهيلإ مضنيف ءاهماقإ رلظتنيو ..اهمامتإ عطتسي مل ةيتغأ هيدل نأ يعديو

 .نارحألاب ةدجتملا راطظتنالا

 همارغ ةداعتسال ةريمألا جردحسي يذلا «لدنمسلا) رهظي يأ ةا:

 يذلا (لدنرقلا) وهو اهعم رظتتملا لحرلا ضرتعي ةريمألا فعضت امدنعو ءاهعم

 هحوو ..ةريمألا يكيت ..هردص يف نيكسلا نكسيو (لدتمسلا) نم برتقي
 اهفطاوع قوف عفترت نإ ةريمألا نم «لدنرقلا) بلطيو .. .رعذلاب ءولمم لدتمسلا

 هتینغآ مامتإ نم (لدترقلا) نكستيف ...رصقلا ىلإ ةدوعلا ةريمآألا ررقتو ءاهنارحأ 9
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 ةريمأو ةارس اي ” :لوقيو

 ةريم | و ةكيس 5 ينوك

 تاعجشلا تاسرقلا لك نكيل

 كينيع ف مهآرم ولعت نمت

 اقاشع الامدح كل

 9 نيف مشعم يل اقش وأ

 (يلايللا) نم ةلئاسملا مارق دمتسي يذلا يروطسألا ولا اذه ىلإ ةفاضالابو

 يضري امج ةيروطسألا داعبألا لمتكتل هلتقو رشلا ةعزه ىلغ رويصلا دبع صرتي

 ءدحأ ىلع ىفنُي ال دق يرمر دعبب تلمح ةيحرسملا نكلو ءدهاشملا لوضق

 بسلا ةروص امأ (لدنمسلا) نئاقللا نم رأثيف بعشلا ةدارإل لثمم وه اته لدنرقلاف
 يندتلاب ءيلم وح عم تالا حلصي دعي ملف ةريمألا هتدلقت يذلا قداصلا يسنامورلا

 .ةيرشبلا عامطألا هيف تحار نمز يف ةفيرشلا ريغ تاعارصلاو يقلخلا

 يهو ةبعصلا ةلداعللا انه ققح دق روبصلا ديع نأ ىلع داقتلا عمميو

 ةزك رسو ةريصق تاراوحلا تءاح ثيح (قسعلا ف عاستاو ةحاسملا يف داصتقا)

 ةينفل رعشلا رعحسي نأ رويصلا دبع عاطتساو «يحرسملا ثدحلا تدعصف ةعيرسو

 .تاكنلاو مالحألل ىعع هعوطو ع وتتملا يحرسملا ءامألا

 (جالحلا ةاسأم) هتيحرسم ر 3 | دبع حااللص بنتك 14 ةنس لو

 تثءاحو قرسشلا ةيناحور لالظ نم يمالسإ روظنع بارتغالا ةركف اهيغ لوانتو
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 ةملكلا : لوألا ± زايا

 توما : ريمخألا عزا

 ادي لوألا دهشملاف .توللاو ةملكلا نيب ةيبيسلا ةقالعلا فشكت ةيادبو

 اذه نع تاماهفتسالا مسحب قيوشتلا دادزي انهو ...بولسملا لوتقلا خيشلا رلظنمم

 اذا و ؟لتاعلا نع ف ؟ وش رس ۔.بمولصملا جسشلا

 روتتيو هلقع ظقيتسيف نوحسلا يف ءايربألا جاللا ىري يناثلا رظنملا فو

 رهظت مث ملظلا هحو يف خرصيف (يمدق ىتح يسأر نم روتا ينإ) : هلقع

 :ةلعلسلا هريدت ام جاللخلا رذخج يذلا ميهاربإ مهمعأ و ءاعابت تايصخشلا

 لوأ ال ؛ءناسنإلل يعس رحآ ةتحلاو ..ناكم لكب ملطلا ..يالوم :ميهاربإ

 ايندلا ءاحرأ ف فاوطتلا كانضأ دوهش خيش ديح-و تنأ اه ..هيعس

 كي شرحتي ..ناكم لك دوسي قمحلا ىقلتل تعحرو ...ةنطفلل ابلط
 .يالوع اي رثك كؤلادعأ ..فالآلا فالآ .. .ىقمحلا فالآ

 يئادعأ نم رثكأ يباحصأ نكل :جالحلا

 انالكو ..انأو ..يليشلا يخيش الإ ...يالوم اي مهتم اقولفغ رصيأ ال :ميعاربإ

 . .هوطخخ سسحتي نيكسم

 نآرقلا تايآ يباحصأ ..ميهاربإ اي مهيصحن نأ نم رثكأ يباحصأ :جالحلا

 ءايحأ ..نوتيزلا لبج ىلع روجهملا توزخحملا تاملك ..هفرحأو

 ...هتاومألا

 *..نيرسكتملا نيمولطغللا فالآ
 ؛هيلع ضيقف «ةطلسلا اهفانث يلا ةملكلا جالا لاق ثلاعلا رظنملا فو
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 مل كلذلو ءةيويندلا بابسألا نع هفوصتب عفرت نجسلا فو ...نحسلاب يمرو

 :طوسلا تايرضب رعشي مل دلحلاو باقعلاب رعشي

 ؟ح رست ال مل :سراملل"

 !تیم دسح يدلو اي خرصي له : جالحلا
 ..ثتلبرض نع تكسا نیلعحا ..خرصا :سراحلا

 ...يدلو اي تكستو لمتس : جالا

 هتأل يلصو لسصقق لبق نس ادعم مكحلا ناك و ءةيروص ةمكامم جالا مكامي مث

 ۔نيرح الا ةفاح يأ يبلصلا و توملا ناكف . ..ةملكلاب قطت

 نم نكمتيل ةيادبلا ىلإ دتريل ةياهنلا نم هتيحرسم روبصلا دبع حالص أديو

 ةروشلا ىلإ ريشت يلا ةيسايسلا زومرلا نم اهب ةيحرسكلاو «هتضبق يف قيوشتلا رصتع
 هتأل ىلعألا وه هتوص -ةيحرسلا ق- لاز ام ملظلا نكل ىلطظلا ىلع ةيمالسالا

 ,ةهاضشلا هووقلا كلت

 دايترا نم هتنكم ةدئار ةزفق يرعشلا حرسملاب روبصلا دبع حالص رفق دقل

 يف حمتو ءزحوملا يحرسلل راوملا تايلطتمل رعشلا عّوط ثيح حيحصلا قيرطلا
 حرسلل حبصأو ايو اها سس تدع وأو اف و وخ عوتو تايصخشلا مسر

 دم نفلا انه ف اوقلطتا نيذلا برعلا نم ةديدع تاك راشمل ايهم يرعشلا

 دئاحخو دحاولا ديع قازرلا دبع مهنم ركذت رتك مهو تالا ىتح و تانيتسلا

 نم دواد سنأو هديوح قورافو ايروس نيم ليل ناندعو قارعلا نم فاوشلا

 ىرتاملو قاروألاو بتكلا ةسيبح تلازام تاماهسإلا هته رثكأ نأ الإ ...رصم

 !..دعب يليثمتلا ح رسملا
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 مجارملاو وداصملا

 : رداسضملا : وأ

 «(لفطلا ةحخرص) يزمر ميهاربإ - ١

 (ةرنع -ارريويلك عرصم -ىده تسلا) يقوش دهحأ -؟

 .(هفق هعباتو يزيرتلا نيدلا حاتج ىلع -يلملا ناميلس) جرف ديرفلأ ٠-

 -دازرهش -دغلا ىلإ ةلحر - هكلا لعأ -ليقثلا فيضلا) ميكحلا قيفرت - غ

 (..اكسارب -ةمعاعلا يديألا -ةنخلا نم جورتملا

 (مالس اي جرفتا) يدشر داشر -ه

 (سوماتلا يربوك) ةيهو نيدلا دعس -<

 (تاريزح لحآ نم رم لفح -كلملا وه كلملا) سونو هللا دعس -۷

 (رظتتت ةريمألا -حالخلا ةاسأم) روبصلا دیع حالا ۸

 (فارهم ىتقلا) يواقرشلا نمحرلا ديع - ٩

 ك وتانعخاز ريثكاب دما يلع تا او

 (”بيذأ) ماس يلع -5

 (داصحلا ىلايل) بايد دوممم - ٢ ١

 عدقاولا) تامور لیئاخیم - ۳

 (قوق يللا ساتلا -يرغدلا ةليع) روشاع نامعت ٤ ١-

 .(ريفارفلا) سيردإ فسوي ١- ت

 1 ي



 : عجارملا ارخآ

 يحرسملا انيلاق : ميكا قيفوت ١-

 تيركتا « ةفرعلا ملاع ء حرسللا نف : يتوسدلا رمع ١
 يبرعلا نطولا يف حرسلل : يعارلا يلع .د -۴
 بعشلا راد عباطم ٠ ثيدحلا يبدآلا دقتلا : لاله يميتغ دمعم .د -84

 . لح «ةرهاشلاب

 رطع .ةءاجفلا ني يرطق راد ء ثيدحلا يرطقلا بدألا - دوفاك دمحم .د -5

RAY 

 ۽« قئاثولا زكر م « يرطقلا حرسملا يف ةيركفلاو ةيعامتحالا اياضقلا-
 ١ةة+ ي ” ددع» رطق ةعمامج

 .يوغلا ءانيلا و ةيركفلا ةيؤرلا نيب يرطقلا حرسملا يف تاسارد-

 يرثنلا حرسملا : روكتم دمحم -ه



 كلاثلا ثحيملا

 ةربصقلا ةمبرغلا ةصقلا

 اهروطتو اهتاشت

 كورم نمحرلا دبع دارم روتكدلا





 ةريصقلا ةيبرعلا ةصقلا

 روطتلاو ةأشنلا

 لوألا روحملا

 " ةيميلعتلا ةريصقلا ةصقلا " كربلا ةصقلا ةاشفلا ىلوألا تالواحملا

 ةأشنلا لماوع -؟

 ىلوألا تاصاش رالا -

 يناثلا روحملا

 " ةبنكلا ةربصتلا ةصنخلا " ةبنفلا ةبؤرولا تابلوأ

 لما وعلا -1

 داورلل ةينفلا حمالملا -؟

 تفلاقلا ووحملا

 ” كب ا كوسحتلا ةصقلا' ةبؤولا لبيكشت و ةبيهكقاولا

 تتفق ت

 لمآ وعلا -*



 ةيكارتشالا ةيعقاولا ٤-

 عيارلا ووحملا

 ةبيعقاولا دعب امف ةمدختسملا ةبنففلا حمالملا

 " ةيزمولا ةربسقلا ةصقلا "

 ةيديسجتلا ةيلكلا ةروصلا -؟

 'يناكمزلا" يناكملاو ينامزلا عباتتلا -

 ةيزمرلا هداعبأو ثارتلا ماهلتسا -4

 ةيملحلا ةيؤرلا فيظوت -ه

 ا



 لوألا روحملا

 ةريصقلا ةصقلا ةأشنل ىلوألا تالواحملا

 (ةيميلعتلا د ريصقلا ةصقلا)





 ةريصقلا ةصقلا ةأشنل ىلوألا تالواحملا

 *ٍ موهكملا] - ا

 رئاود ياو «ةييرعلاو ةيبروألا تاساردلا ف ةريصقلا ةصقلا ميهاقم تددعت

 نو .ةييرعلاو ةيبروألا تاحلطصملا محعم يقو «ةيكيرمألاو ةيناطيربلا فراعملا

 ميهافم اهتأل .اهليجستو اهدصرو ميهافكلا هذه يقيراتلا عبتتلا ددصب انسل

 اقفوو ؛فيرعتلا اهيف عضو يلا ةينمزلا ةلحرملل اقفو اهنيب اميف ةقلتخم

 .هتاهامتاو دقاثلا وأ بتاكلا ةيح ول ويديأل

 ةصعقلا روطت لحارم لك يومي ددحع فيرعت عضو ةلواح نإف مث نمو

 تامسسي تمستا ةلحرم لك يف ةريصقلا ةصقلا تأل ءديقعتلا ديدش رمأ ةريصقلا

 دعب اميفو ؛ةيعقاولا يق اهنع فلتقت داورلا ليس دنع ةصقلاق .اهلبق امع ةرياغم

 .نيتقياسلا نيتلحرملا نع فلتقت ةيعقاولا

 نيعم عوهغم عضو ةرورض تسيح نم هدب هنم سيل امم دب ال ناك اذإو

 ةصقلا نأ” ىرن اننإف ءثحبلا اهيلع ريسي ةيجهنم ةمزالك ةريصقلا ةصقلل

 نع رييعتلل ةيئاميإ وأ ةيريوصت وأ «ةرشابم ةيرثن ةغلي بتكي يبدأ نف ةريصقلا
 ةيريبعت تاقاطيب نوحشمو ففنكم ثدح ىلع دمتعيو ءةنيعم ةيتايحح ةيضق

 ةيتوكسلاو ةيلعاقلا و رودلا هس نس ةهةاتيابتس تتاح ش يلو ؛ةيل'الاد و

 ا



 يفلا قدصلا يترصنع ىلعو «يناكلملاو يتامزلا : نوعباعتلا ىلعو «ةيك رخلاو
 تي .ليقتسملاو لسرملا ىلع ريثآتلاو رثأتلا ثيح نم يعوض وم ا لداعملا و

 “راو نآ يف هب الوعفمو العاق صتلا حبصي

 :كاشنلا لماوع - ؟

 تدأ يلا ؛ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةينفلا لسا وعلا نم ديدعلا كاته

 داليو رصم يف ةصاخو ؛ثيدحلا ييرعلا انيدأ يف ةريصقلا ةسعقلا نف روهظ ىلإ
 ءابدألا كاركشا ةجيتن كلذو .نيرشعلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا رعاوأ يف ماشلا
 ةيعامحالاو ةسايسلا تءاريغتملاب مهرثأتو رصع يفحسصلا لمعلا ف دالليلا هذه يف

 .مهدالاب اهب رم تناك يلا

 :ينفلا لماعلا 9-97

 نرقلا نس يتافلا فصتلا ف اولغش دق نودا برعلا ءارعشلا تاك اذإ

 يدهملا دمحم لاثمأ ءابدألا ضعب نإف ءةميدقلا ةييرعلا ةديصقلا ءايحإي رشع عساتلا

 “راسلا حورلا يلايل" ىل ةعمج يفطل دمحم و ”ناتسراملا تاماقم" يف نيفحلا
 دهسأو “حيطس يلايل" يف ميهاربإ ظفاحو “معاشه نب ىسيع ثيدح" ل يحليوملاو
 ءانبلا اميسال و :ءميدقلا يصصقلا ثارتلا مهاوهتسا دق “رؤاتي ناطيش" ف يقوش

 هلال نم اوريعيلو ءاضيأ هئايحإ ىلع اولمعف «ناويحلا صصقو ءةماقملل يصصقلا

 عحري دقو .هوزواجتي مل و «میدقلا لكشلا دنع اوفقو مهتكل .مهرصع اياضق نع
 امامتها ةيبرعلا ةديصقلا مايحإب ةنوآلا كلفت يف ءابدألا مامتها :لوألا ؛ني رمزا اذه
 .ميعاربإ ظفاح و «يقوش دمحأ ةصاحو «يصصقلا ثارلاب مهماستها قوفي اریبک

 ا



 يف ةيتايحلا تاريغتملا ةعيبط عم يماقملا يصصقلا لكشلا قفاوت مدعل عحري يناثلا و

 ريصقلا يبروألا لكشلل علطتي تاك حئراقلا نأ كلذ .رشع عساتلا نرقلا رحاوأ

 ةءارقل ةحاح يف سيلو ءنكمم تقو لقأ ف ىومحخملا وأ ةركفلا هل مدقي يذلا

 نأ نكملا نم ناك «ةرصتخم ةركف هل مدقي ىتح ةعوصسلا تاحقصلا تارشع

 نوللا اذه نأ نع الضف .رثكألا ىلع تاحفص عضب وأ ةدحاو ةصفص يف هل مدقت

 .ينادمضا نامزلا عيدب تاماقم اهيف تبتك يلا ةيئامرلا ةلحرملا عم قفاوتي تاك

 روصعلا نع ةيبسن ةعرسب مستي رشع عساتلا ترقلا رحاوأ يف رصعلا عاقيإ نكل
 تاالاقللاو ةريصقلا تاللاقملاو ةعابطلا و ةفاحصلا ترهظ دقف .ىطس ملا و ةجدقلا

 .ةماقملا اهمدقت يلا راكفألاو سوتحملا سفن مدقت نلا ةيصصقلا

 يصصقلا ثارتلل دادتما ةيماقملا تاصاهرالا هذه نأ نم مغرلا ىلعو

 دوحو ةرورض ىلع برعلا باتكلا يعو تلققيأ اهنأ الإ ءهزواجتت مل و ءميدقلا
 .ةرصاعملا مهاياضق نع ربعي و :ةفاحصلا نق عم قفاوتي ريصق يصصق نف

 يصصقلا لكشلا لظ كلذ لحأل و .ةيرامعتسالاو ةيوطلسلا ىوقلا عم مهعارصو

 ء«يصصقلا لاقللا نيب -نيرشعلا لئاوأو رشع عساتلا ترقلا رساوأ ذنم- طيصتي

 لكشل مهعلطتل ةجيتت الإ اذه امو .ةعوضولاو ةمحرتللا صصقلا و «ةرطانللو

 نف لبقتل ًائيهم ناك يلوألا عقاولا نأ يأ شيعلا مهعقاو عم قفاوتي ريصق يصصق
 سسأللا فالتعال ةماقملا نف عم مؤالتلا عطتسي مل هنكلو :ةريصقلا ةصقلا

 «شيعملا عقاولا ةعيبط عم ةماقملا قفاوت مدعلو ءاسهنيب يقلا لكشلاو صئاصنلاو

 .هاياضقو

 نحل «ةماقملل يعيبط دادتما ةريصقلا ةصقلا نإ لوقلا عيطتست ال كلذل

 ۹ ی



 نومتهي مهتلعحو ءصقلا نف ىلع باتكلا يعو تلققيأ ةماقملا نأ ىلإ نانعمطالا

 .ربغآ مضوم ف كلذ حضونسو «عقاولا اياضق نع ريبعتلل حلصي نف هتأ ىلعو «هب

 :يراضحللا لماعلا -۴-۴

 «ةيبروألا ةراضحلا تازجتم ىلإ برملا ءابدألا علطت ف لماعلا اذه لثمت

 لئاوأ رصم ف تثدح يلا تروطتلا مهأ نمف ءةيبدألا نونفلا لامي ف ةصايخ

 ةيملعلا تاشعيلا ضعب هلاسرإو ءدالبلا مكح ىلع دمحم ىلوت ءرشع عساتلا نرقلا

 حاضتقا نأ امك ةيبروألا بادآلاب ءابدألا رئآت يف رثألا ريبك هل ناك امت ءابروأ ىلإ

 يبدألاو يركقلا يعولا دايدزا ىلع لمع ةيبرعلا راطقألا ضعب يف ةفلعخملا سرادلا

 دقف «ةيسنرفلا ةصاخبو ةيبروألا تازجنملا ىلإ نوعلطتي اوذععأو .مهيدل يراضحلاو

 ءةيبرعلا ةغللاب ةرشنو نيتيسنرف نيتفيحص اوردصأو ةيبرغ ةعبطم نويسترفلا ماقأ”

 عءلايل رشع لك ةيسنرق ةياور هيف نومدقي اوناك :ليثمتلل احرسم اوماقأ امك

 مهعم هولم ام اهيق أوعمج عةماع ةيتكمو «نييسنرفلا ءاتيأ ميلعتل نيتسردم اوحتفو

 ضعب توعدي اوتاكو ءاهتحرضأو رصم دحاسم نم هوعمج امو بک نم

 مهيرامت ضعب ةدهاشم ىلإ مهنوعدي اوناك امك ءاهب ام ةدهاشم ىلإ نويرصملا

 ضوهتلاو مهريضحتل اوءاح مهتأب مهماهيإو :مهبرلق فيلأتل كلذو «ةيملعلا
E 

 بروعشلا ىلع ارشابم اريثأت رشوت مل تازجتلا هذه تأ انكاردإ مغريو

 ؛«ضيغيلا رمعتسملا وأ لتا ودعلا تارجنم اهنأ ىلع اط رظقنت تناك اهنأل ءةييرعلا

 ةيموقلا ةكرملا خيرات ءيعفارلا نصحرلا دبع :رثفتا نييسترغلل ةينغلاو ةيملعلا تنارسنملا لوس تامرطعملا نم ديزملل '"*
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 اهتلعجو «برعشلا يعو تلظقيأ ىلا ةيئابرهكلا ةرارشلا ةياثع تناك اهنأ الإ

 ملعتتت ايروأ ىلإ ةديدع تاثعب يلع دمحم لسرأو ءاهبادآو اهمولع ةقيقح يف ركفت

 ًاشتأامك .اًميناكيلاو رفحلاو ةعابطلاو ءايميكلاو نوتاقلا و ةلديصلاو ةسدتفا

 صعب عم نولعافتي نوفقتملا أدبو ء١۸۲١ ةنس ةيريمألا ةعبطملاو نسلألا ةسردم

 ةحيتن لمأ ةيينج اوييصأ ديعسو سايع رصع يف مهنكل :؛ةيبروألا ةراضنلا تازجنم
 ءابدألا ضعب رثأت كلذ مغربو «تاغعيلاو سرادملا قالغإو «رشتلا ةك رح ليطعت

 صيخلت” هباتك يف يواطهطلا ةعافر لشم ةيبروألا ةيملعلا تازجنملاب باتكلاو

 .“كاميلت تارماشم يف كالقألا عقاوم” باتكل هتهحرتو “زيراي تارماغم يف زيربالا

 دادزي ةييروألا ةقاقثلا ىلع حاتقنالا ادب 184507 ةنس ليعامسإ رصع فو

 ةنسس مولعلا رادو «قوقحلا ةسردمك ةديدملا سرادملا حاعتفاو ءرشتلا ةدوع دعب

 يركفلا يعولا دادزا كتبو .تانبلل ةسردمو «ةيوناثو ةيئادتبا سرادم « ١

 ىلع دعاس اذه لك و ۱۸۷٠١ ةتس ةيرصلا بتكلا راد تعشتأو ؛يراضحلاو

 نإ ةصاحخ ءةيصصقلا ل وألا تال واحلا اهنم و اهراشتتاو ةيبدألا نونفلا ضعب روهظ

 .ةن وألا كلت يف ةيتايهللا تاريغتملا هترياسمل نقلا اذه لبقتل نيعيهس اوناك .ياتكلا

 ٠ رشع عساتلا ترقلا نم يناثلا فصتلا يف روطت ثدح ماشلا دالب قو

 دقف .يبيرغلا ملاعلاو -نانئيل ةصاع وس ماشلا دالب ضعي نيب تاقالعلا ومث ةجيتن

 ريبك رثأ اه تاك يلا ءدهاعملاو سرادلل ةيكيرمألاو ةيسنرفلا تايلاسرإلا تأشتنأ

 ةيبنجألا تايلاسرالا نأل ءنيطسلفو نانيل يف ةصاخبو :ةيبدألا نوتفلا روطت يف
 بسب ناك نانيلق .يتايحلاو قارغا امهنيوكت ةعيبطل امهب ًاطابترا رثكأ تناك

 ةحشم نيطسلفو .هبرآم قفو رامعتسالا هلكش يذلا صانلا يفئاطلا هعضو

 .ةسدقملا اهنكامأ



 .قيناقثلاو ةيبدألاو ةيركفلا ةطشنألا ف ةحضاو اراثآ رامعتسالا كرت دقو
 ءانيح اهتمحرت ىلع نوقفكعيو ةيبروألا ةيصصقلا لامعألاب نورئأتي ءابدألا ذمحعأو

 صاح هحوي نيرئأتم اوناك نييروسلا نأ حسضاولا نمو" ؛رحآ انيح اهديلقتو
 ةلسلسلا كلت نف اهراثآ ترهل لاو ءاركيم نائبل تزغ بلا «ةيسنرفلا ةفاقثلاب
 نأ وه رثأتلا اذه ىلع ليلد ربكأ لعلو ءةيسنرفلا ةيصصقلا تامجرلا نم ةليوطلا
 الوقتو ءدادح بيو ءنوطنأ حرق مهنمو ءاضيأ ةه ملا | وسرام نيفلؤللا ملظعم

 -انايحأ ةيزيلكنالا وأ- ةيسنرفلا نوفرعي نمم مهلك اوتاكو ءشاقتلا ميلسو ءدادح

 . "ابرو يف ملعت وأ شاع نم مهيفو

 نش اياضقب باتخلا يعو كايشزأ ىلع ةيبروألا تارثؤملا تہ جاں اڌ و

 اقل ۇس وأ ءاعوشض وم وأ 3 "7س م ناك نأ وس «صقلا

 :قاقثلا لماعلا -۳-۴

 لماعلا لش دقف «هل المكس دعيو يراضحلا لماعلاي لماعلا اذه طبتري

 امه نييسساسأ نيرمأ ف رضع عساتلا ترقلا ف ةيبرعلا تاعمتلا يف يقاقثلا

 يغعولا وغ لماوع نم ای رش وحج كراع ةقاححلا تاک لاق :ميلعتلا و ةقاحصلا

 عيطتسنو ءماشلا دالبو رصم ل اميس الو ءةيبرعلا دالبلا ف يركفلاو ياقثلا

 ةفاحصلا دالليع ايرهوج اطايترا طيترا ةيرعلا ةريصقلا ةصقلا داليه نإ :لوقلا

 بدألا ف ةصقلل يسيئرلا ردصلا دعت ةقاحصلا نأ كالذ ىلع ليلدلاو ؛ةيبرعلا

"iأ 845 ةنس قشم ع ۴ ۷ رح يز رسا ةشلا لآ اطا خاو 2ت الإ تنا ر لاا لايم 2 ےیل ماس د  

 يذلا لف ةسصقلا ءممت قسري فم .د :رظنا ءةيبرعلا تالشاو فحصلا ل ةمجرالا ىصصقلا مسز لوح ديزملل ؟*

 تش هت وريم قافلا راد ۲۳1-۴٣ یس ےیدالا یب رسنا
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 رأت ةرسأتم ةعابطلا و عبالطملا اهيف تعشنأ يلا ةيبرعلا تاعمتجلا نأ اسك «يبرعلا

 تاساردلا ىلع تااللخاو فحصلا لضف رصتقي ال" دإ .ةريصقلا ةصقلا داليم اهيف

 ةصقلا ةأشن يا ةيسيئرلا لماوعلا نم تناك اهنإ لب « ةيعامتحجالاو ةينفلا و ةيبدألا

 ءرضاحلا انتقو يف ثيدحلا نقلا اذه راشتئال تأيهو تدعاس يلا يهف «ةريصقلا

 نسم نول كانه سيلو .اعيمج ةيملاعلا بادآلا قو لب يسحق ةيبرعلا بادآلا يف ال

 '** ةريصقلا ةصقلا لثم ةفاحصلل هحاورو هراشتتا ف نيدي يبدألا جاتنالا تاولأ

 :يه ةريصقلا ةصقلا نقف راشتتا ىلع تدعاس ىلا فحصلا مهأ نمو

 ةنس كيلا 1۸۸١ ةنس فئاطللا ١۸۸١ ةنس ءاغصلا ١۸۷١ ةنس تالا

 ةنس ءايضلا 25,8533 ةنس لالحملا 1۸۹١ ةنس تيكيتلاو تيكسلا ء١ ۹

 «:ةيرصللا عئاقولا لشم ةريثك ىرسحأ فحصو ء۱۸۹۸ ةنس قرشلا 4۸

 ةراضن وبأ ءنطولا ءراكفألا ةهرت : ليئلا يداو ءسرادملا ةضور «بوسعيلا

 ّيبلاو ءرشع عساتلا ترقلا رعاوأ تردص ىلا فحصلا مهأ لمت يهو .بئاوجلا

 .ةريصقلا ةمعقلا نفل لوألا تاصاهرإلا ليكشت يف ايرهوح ًاببس تناك

 ليلثل “رابعألا ةقيدح” صصقلاب تينع يلا تالحملاو فحصلا نمو

 ياا. تورز يخوياص سيولل “ةلخنلا“و 1۸3۸ توريي) يروا

 نس اددع ترشن دقو ١۱۸۹(« ٥ر نانيل ةديرحو :(1 19 رصمإ “مارهألا“و

 يلا تاللا نمو ١۸۹(« 5 ةرهاقلار ريقش ركاشل ةنانكلا ةلعجو ؛ةمحرتملا صصقلا

 ةاتفو «فئاطللاو ءلالحلاو .فطتقملا ةلبج ؛صصقلا رشدل ةلقتسم اياويأ تدرفأ

E 3" ےس رش لا ةيعقلا نو ورطت :خحاسنلا اوا ٣ TA — Tahقس رسالا عشا و ةا بطال يبرغلا بتاكل راش  
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 ةتس اشاي تحدم اهأشنأ نلا- “ءار ورلا" ةغفيحص تناك قارعلا يفو . ؟*قرشلا

 نع اريبعت فحصلا رثكأ نم -ىلوألا ةيملاعلا برملا ىتح ترمتساو 65
 ل كاذنآ رشنت تنتاك يلا صصقلا نكل ؛:عمتحملل فاقتلاو «يركفلا يعولا

 عجسلا ىلع اهدامتعا ثيح نم «ماشلا دالبو رصم يف اهتاريظن نع اريثك فلتخت

 ريطاسألا ىلع دمتعت يلا تاياكحلا اميس الو ؛تاياكملا بولسأو «ساتجلا و

 ةلمج تماق كلذك و ءاأةأرما ركس" مصاع ىفطصم ةصق لثم ةيبعشلا ةقارلا و

 ىلإ ةيسنرفلاو ةميكرتلا نم صصقلا ةمجرت يف زراب رودب ه764١ ةنس بئارضلا
 ف كارتألا سسآ ايروس يقو .ةيقارعلا ةصقلا ةأشت ف ايبس تناك و ءةيبرعلا

 «ةيروسلا ةعماملا تايلك ىدحإ مويلا يه قوقحلل ةسردم مهمايأ تايرحأ

 تردص ١۹۰۰ ةنس قو ماده ها١ ٠١ £ ةنس نيملعلاو ريهجتلا ةسردمو

 توريب نأل كلذو «قشمدب ةيبط ةسردم ءاشنإي ديمحلا ديع ناطلسسلا ةدارإ

 .؟"”ةيعوسيلاو ةيكيرمألا ؟نيتيبتح الا اهيتسردم نم داليلا ءاتیآ ج رخت تذيع

 ءايدألاو بابشلا ىدل يقاقثلا يعولا ةدايز ىلإ تدأ اهرودب سرادملا هاهو

 ايبس ةييرعلا دالبلاو رصم ا ميلعتلا ةعقر راشتنا ناك دقو .ةئواآلا كالت يل برعلا

 هطبرو هقيمعتو يصصقلا نقلا راشتنا ىلإ ىدأ يذلا رسألا ءيقاقثلا يعولا ومن يف

 دهاعللو سرادملا ءاشنإ لالخ نم اذه حضتاو «ةيبروألا بادآلا ف ءریظنب

 يعولا ةدايزو .ةيبرعلاو ةيير وألا تاساردلا ىلع اهحاتفناو ءةيميلعتلا تءاشعبلا و

 عجرم مق قسري دمع .د :رظنا ؛ةريصقلا ةسقلا احل يف زراب روه اط ناك" يلا فسسلا مهأ لوح فيزملل '"

 ۹= ١ ع س باس

 ةذس ةييرعلا تاساردلاو ثرسبلا دهعم .اهدعب امو ١١ يع قفرعلا لا ةبعتلا :نيدلا ربع فسوي.د :رظنا ديرمللا ''”

 ؟ "9 1

 ؟ ء1-4 . "عك ماضلا ططسع ؛يلع درك :رظتا ؟*



 ىلع مهدامتعا نم الديف ءةسعقلا روطت يف ةيلات ةوطح نوطخي باجكلا لمح قاقعلا

 .ةمجرتملا رارغ ىلع ةعوضوملا صصقلا ةياتك ف ارعرش .اهدحو ةمحرنملا صصقلا

 ةمجرتملا ىصصقلا ىلع اودمتغا نيذلا باتكلا نم ديدعلا ره مث نمو

 ءميهاربإ ظفاحو ء«يطولفنلا يقلل ىفطصم :لثم ةيصصقلا مهطامعأ ف ةعوضوملاو

 سیلو ؛مهريغو محلم عمرك و «سنيب ليلخو ءينالعشم بيسنو «يئاتسيلا ميلسو

 ةمحرتم ةصق فقالا ةرشع ون هيف تبثأ يذلا سيروب يرئه لاقم كلذ ىلع لدأ

 اذهو 1۹٣۷" ةنس ىتح رشع عساتلا نرقلا لئاوأ دنس ةريصق ةصقو ةياور نيب

 «ةريصقلا ةسقلا ةأشت يف امهرثأو ةعوض ولاو ةمحوملا صصقلا عويش ىدم حضوي

 .باتكلا يعو يف ةيبنحألا تارثؤملا لغلغت ىدم حضوي هنأ امك

 :يعامتجالا لماعلا = غ۴

 يلا ةلحرملا يف ةصاخو «رامعتسالا ةأطو تحت ةيبرعلا دالبلا عوقو نإ

 لئاوأو ءهرشع عساتلا ترقلا رسعاوأ فدم ةريصقلا ةسعقلا تاصاهرإ تدهش

 ةيرامعتس الا ىوقلا نأ كلل .ةريصقلا ةصقلا ةأشن بابسأ نم اببس دعي «نيرشعلا

 یوق مهو ئش لك نوكلع نم نيب ةيعامتجالا بيكارتلا لالا ىلإ تدأ

 .ةيبعشلا ىوقلا مهو اكيش نوكلع ال نمو ءةيلامسأر لاو لالتحالا

 :ةيعامتجالا تاريفتملا نع أ نبع ةيبدألا نوتفلا رثكأ نم ةريصقلا ةصقلا و

 رثكأ يه يلا ةطسوتملا ةقبطلا ةصاحو ةيعامتحالا بيكارتلاب طيترت اهنأل

 نوسمتني برعلا نيركفملاو نيفقثملا مظعمف ءايركف ًايعوو امك ةيعامعجالا تاقبطلا

 ھاو ق ف یس قباس- ج اسلا فات كيس ف 177

 ت ۹ (١



 طولا ءامخأ ىتش ق نيفقتملا ةقيطب نرتقت كلذك يهف ةطسوتملا ةقيطلا هذه ىلإ

 عساتلا نرقلا رحاوأ يف ةيصصقلا تالاقملا روهلغ نم كلذ ىلع لدأ سيلو .يبرعلا

 ءيطولقنملا تابا ےب ک اسك ۽ عام "ا اياضقلا ىلع اهزاكتراو ۽ شی

 الوقنو «يناتسبلا ديعسو «يتاتسبلا ميلسو ءيحليوملا دمحمو «ميدتلا هللا دبعو

 .مهريغو زاوف بنيزو .توطنأ حرفو ءمشاه ةبيبلو .فورص بوقعيو ؛دادح

 ىلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاريغتملا نم ةطسوتملا ةقبطلا ءابيأ مافأ دقل و

 تورشبي اوناك ذإ .قارعلا وأ ماشلا دالب وأ رصس ي ءاوس ةييرعلا دالبلا اهب ترم

 مهتأ امك ؛فحصلاو تالا ف ةصرفلا مط تحتس املك ةيصصقلا مهتال واح
 .عمتجا اياضق نع ريبعتلا مش حاتأ ام ةفاحصلا يف لمعلا !وسرام

 نكلو «ةقبطلا هذه ىلع ترصتقا ةريصقلا ةصقلا نأ كلذ ىنعم سيلو

 ةي ةيعامتجا ةحيرش لثمت اهنأل ًارطظن نقلا اذهب انارتقا رثكأ تنتاك ةقيطلا هذه

 اذه عم نوقطاعتي ةقيطلا هذه ءانيأ لعج يئايحلا عقاولا اياضقب ةصقلا طايتراو

 كضف .ةلقتسملا ةيلامسأرلا تايبلس يرعيو مهعقاو شبتيو مهتايح سه هنأل ؛«نفلا

 ءانبأ ىلع رسيلا نم لعجي ةيعوبسأ وأ ةيموي فحص يف نفلا اذه رشن ةيئاكمإ نع
 لعافتلاو صصقلا هذه ةعياتم مث نم .فحصلا هذه ىلع ع الطإلا ةقيطلا هذه

 .اهعم

 : نلوألا تاصاورإلا -

 ي رسصملا بدألا 5 تدرو يلا كاياكملاو صيصخقلا عبتت ددسصب اتسلا

 وأ مالسإلا لبق يبرعلا بدألا وأ :يتامورلا وأ «ينانويلا بدألا وأ ءىيدقلا

 دحوت بادآلا هذه نم بدأ لك يفف .يك ولعملا وأ يسابعلا وأ يرمألا بدألا

 لكلا



 ةلقتسم تاسارد تدحو دقو ءةيرولكلفو ةيبعشو ةيروطسأ تاياكحو صصق
 ينيقلا اهموهقع ةريصقلا ةصقلا وه انينعي ام نكل و .ينفيراتلا عيانتلا اذهب تينع

 .ةدونمحو ةزراي ةيصوصحت هلو «ةزيمم ةينف تاع« لمعي يذلا و «هيلع فراعتملا

 نف روحنا اذه لهتسم يف أغنآ هانركذ يذلا ثيدحلا نيفلا موهفللاب ةريصقلا ةصقلاو

 هتقبس نكلو ءنيرضصعلا ترقلا لئاوأ ف هحمالم تروليت ؛تيدملا رصعلا ديلو

 .رشع عساتلا ترقلا رعاوأ فيس ءةيظعوو ةيقالحأو ةيميلعت تاصاهرإ

 :ل وألا :نيروحم يق ةريصقلا ةصقلا ةأشنل لوألا تالل واحلا رودت كلذلو
 .ةينقلا تال واما :يناثلاو ءةيميلعتلا تالا واحلا

 :ةيميلعتلا تال واخ ل و م

 اهتاشن تناك ءةيبرعلا دالبلا لك يف تأشن يلا ةريصقلا ةصقلا نإ

 اهيف تأشن يلا دالبلا يف ءاوس «ةياطنخلاو داشرإلاو ظعولا ىلع دمتعت «ةيميلعت

 تال واحلا نأ هديو الاس يناغلا فصتلا ق وأ «نيرشعلا ترقلا لئاوأ ف ةسعقلا

 .ىلوألا هتانوكم عمو نقلا اذه ةلوفط عم ةققاوتم تناك ةيميلعتلا

 ةيفاقثلاو ةيحولوثيملاو ؛:ةيعامتحالا تانوكملا ىلإ نظن اميف اذه عحريو
 فلكتلا نم ولفت ال ةرلقن نفلا اته داليم ىلإ نورلقني مهنأ ذإ تاعا هذط

 درسلا ىلع ةدمتعملا ةيبدألا تاصاهرإلا اتلمأت لالعع نم اته حضتي .لاعتفالاو

 عم ايعاديإ تقفاوت نیلاو «ةيبرعلا دالبلا مظعم يف ةركبم ترهظ لاو « يصصقلا

 دس .د «ةريصقلا قلا ةف يف ةماقملا رثآ نسج يدشر فسم د نا ۹۷١ ةرهاشلا ءبق راعملا راد ءيتشليطا

 يش رش و تينا ةيبرعلا ةنيسقلا ق تلاسا رق عمالس لوتغر

ay 



 ىوتسم :لوألا :نييوتسم يف تاصاهرالا هذه تلو .ةريصقلا ةصقلا نف ةلوغلع

 ةمهرملا ةصقلا :يناثلاو -ريبعتلا اذه مانختسا اتل زاح ول- ةيماقمللا ةصقلا

 .ةريسصقلا ةهقلل ةيميلعتلا تال واما نالثع نايوتسلا تاذهق .ةعوضوللاو

 :ةيماقملا ةيصقلا - ]

 نم اضعبو :ةريصقلا ةصقلا تام نم اضعب ممجت ىلا ةصقلا اهب نيعنو

 ةيصصقلا تنال راسلا نم ديدعلا يف هد طمنلا اذهو .دحاو نآ يف ةماقلل تاع

 ترقلا رحعاوأ لا قارعلا وأ ماشلا دالب وأ رم يف ءاوس «ةيبرعلا داليلا ف لوألا

 هذهب مهتالواع تمستا نيذلا باتكلا مهأو .نيرشعلا لئاوأو رشع عساتلا

 :مه تامسلا

 عيرأ يرو (1 15 ةر "قاسلا ىلع قاسلا" هياتك قف .قايدشلا سراف لا 1

 سانلاو مجسلا نع اضف ءداشر الا و ظعولا ىلع اهميج تیت تاماقم

 .بدألاو ةغلل يميلعتلا بناعللا زاربإ و

 نيتس باتكلا اذه نمضو )١,655( “نيرحبلا عمم" يف «ءيجزايلا فيصات -9؟
 اهيف درس و «ةيقيقعلا ةماقملاو «ةيزاحسمللا ةساقملا و ءةيودبلا ةماقملا اهنع ءةماقس

 برعلا ةايح (يوارلا) دابع نب ليهس تاسل ىلع تاماقملا هذه ضعب يف
 دالقيو قشمدو بلحو ةرهاقلاك ةريبكلا ندملا يق مهيدأو مهتراضحو

 ام ردقب ةيصصق هتياغ نكت مل و ءاهريغو ؛ةفوكلاو «:ةرصبلاو «ةيردتكسالاو

 ثيح نم ةماقملا بولسأ مدختسا هنكل .ةينطوو ةيموقو ةيميلعت ةياغ يه

 فيصانو قايدشلا سراف دمحأ ناك امل نكلو ء«سادحملاو عجسلاو يوارلا

 أ قي أع



 بدلا ميلعت ىلع ضمت ةيميلعت مهتاماقم تءاحح كلذل نييوغل يحزايلا

 .ايدحو اكيدق امهب فيرعتلاو ةغللاو

 ءارككح ةتس عاشه نب ىسيع ثيدح ی -:١57( ا ترث) يحليوملا دمع -

 طظعولا ثكيح نم لاقل بولسا ىلعو ةيصصقلا ةيدرسلا ىلع دستعا

 عحسلاو درسلا ةقيرطو يوارلا ثيح نم ةماقملا بولسأو داشر اللا و

 .' 'نيسرادلا نم ديدعلا لمعلا اذه ليلحتب نيع دقو « سانا و

 ةماقملا هته قو .(1۸۹۹) “ماصع نب ىسوم ثيدح يف" «يحليوملا ميهاربإ ٤-
 تاراعتساللاو تاهيبشتلاو عجسلا بولسألا ةغايص بتاكلا مدحتسا

 موقيو :ماسع نب ىسوم وه يوارلاو .ظعاوملاو مكحلاو ةيعيدبلا تادسحملاو
 ىلع ضمعو لحخبلاو ءايرلاو قاقنلا دقتني يذلا يعامتحالا حلصملا رودب

 .ةيريخلا تاعورشملا ةماقألا لاومألاب عربتلاو ةقدصلاو تاسحالا

 مدختسا )1۹۰ )ر حيطس لاي يف (1۹۳۲ -اضالا) ميعاربإ ظقاح -ت

 ميقلاو سانجلاو عجسلا بولسأ لالخ نم صقلاو ةلاقملاو ةماقملا بولسأ

 ىلع هطخسو ةيناستإلا مولعلل هتوعدك ءعمتجملا اهيلع ضي يلا ةيميلعتلا

 نمضيو ءنطولا ءانبأ ىلع نييبروألا زيممب يذلا يرامعتسالا ةرادإلا ماظن
 .ةيعامتجالا ةينطولا هراكفأ نع اطالع نم يعي ةيرعش اتايبأ هتماقم

 : س داش ر المع ہت ن 85[! ےس و ع سج قباص مج رف حالا ديس د ةلافلا لايبس ىلع نيس اعلا وترا ريش نم

 ج ا دے ا٣ هس رسم نإ يدنا بدلا ررطت لكس دصل س ىةفيذملا ةيرسللا ةسققن ةأاشن يف ةعاقثل رثأ

 جالس هب هب 410 :نع رغم يل رسعافلا يبرعلا بدلا لإ ةريصتلا ةصقلا تاعامتا < يقي رولا ديعبلا تب

 نع يسسيع :ثسي اس لا مسا قل هيرا رل فضأ_د - 9-75 س ةيسل ةسارح ةرصقلا ةسّقتأ ق ءلقزر

 از



 اضيأ بتاكلا دمحيو ؛2''"رؤاعتب ناطيش يف ع١ 5329 - ١49 يقوش دمأ -5

 :ةقيقحلا ىلإ ةيادشاو ةمكحلا ىلع هثح ثيح نم يميلعتلا بتاعللا ىلع

 ءةيضاملا دامبألا ىلإ رظنلا لالعع نم عمتجملا اياضق عم لعافتلا ىلع ضحلاو

 دالابلا تاورث بلست يلا ةيبنجألا ىوقلا وأ باعصلل مالستسالا مدعو
 دهدطللا نيب دجنف «رويطلا ناسل ىلع ةماقم لكش يف راكفألا هذه غوصيو

 ءاول لماحو سيسمر كلملا رعاشو رؤاتني تاطيش) زوحعلا رسنلاو «يوارلا)

 ءةماقملا ءانب ف سانحلاو عجسلا بولسأ مدختسي و (سيفنم و ةبيلح يق تايبلا

 .لاقملا ةع“ يه يلا ةيعامتجاللا اياضقلا ةماعم و هيج وتلاو حصنلا نع تا تف

 ىلع بتاكلا دمتعا اهيفو ١( ١١۹ز رئاملا ح ورلا ي ءةعمج يفطل دمعش -۷

 يارو ةايلاو توملاب قلعتي اميف ةصاخ ءهيجوتلا و داشرالاو حصنلا

 توكل هصوصت لل ةيرعشلا تايبألا نيمضت ىلع اضيأ دمتعا امك ءعقاولاو

 .يناعملاو تارابعلا و لمحلا اهب عصري ةيلكش ةيلح

 ىلع "هاش نب ىسيع تیدح” هتماقم ف يحليوللا دنع فقنو 1 5 5-5 1 لدا : م عك

 داعب هدلا و اش أ هذ را ۹ه ةت هتساقم و ولل كممح شت دقف - ايكمتلا ايس
 9 ا ایج ےہ كا يم

 ةنس ةينوي يف ”قرشلا حابصم" يف هرشن لسمتكي مل هدلاو ثيدح تاك" اذإو

 كاطيش يكرش ده رظتاأو 48 5-5 ضع تاس معرس ءقزر حالط.د :رظق ةماقلا هذه ليل لوح دلل "٣

 ت جد“ حس ةرغاقلا ¡رۇ ات

 نس تناك“ يلا قرشلا حابصم ةه ردصي يصلي ولأ ميقا ربا هرب ناك و ١ مد ةرهاقلا يق يصليرللا دمع دلو ''*

 لعب يلا لمعو ههنبع دمت سورع رضحو ءرغزألا قف ملعتو ؛ةيفصصو ةييدأ ةني يف اشف ءةيحآلا تاللا مهأ
 ىق ولا ةورغلا رادمإ لإ يئافقألا نيدلا اقص و داع ایم عاش و ءان رر الاطنإ لإ رتاعو ةف وسلا یر ربع

 ای نيغو نأ ١ ةنع ياك لف مانع نبا یاس رشنو ارسم لإ تارثم فال دعب دهاعو ةيسترفلا نقتاو

 لکی داو ۲۳ ٤ص صم لف رصاعملا بالا فح يقوش رظنا ١۹۲۳۰ ةنس اوتو ١85 ۰ ةبس فاقوألل

 ا رس يسم يق كثيفا يعألا ررظت



 يحليوملا دمع نإف ؛نادوسلاو رل يبتحألا لالتحالا دقنل ضرعت هنأل 5

 دمع رثأت دقو «لالعحالا دقتل ةرشابم هضرعت مدعل الماك هثيدح رشن دق

 نب ىسيع " هسقث يوارلا مسا ف ىتس يتاتمحلا نامزلا عيدب تناساقع يحليوملا

 . فص ملا ف ساشللا و 0 ةا حكما و ب” ءاشف

 ةباتكلا نم نوللا اذه يلع ةياورلا حمالم ءاقضإ تالل واع نس نكت امهو

 ىلإ لصت ىتح دعي اهرصاتع لمتكت مل صقلا نفل ةيلوأ ةلوامم لظتس اهتأ الإ

 نع فلتخت ةريصقلا ةصقلا نأ ىرن انتأ امك .ةريصقلا ةسعقلا وأ ةياورلا ىوتسم

 امك - ةماقملل ادادتما تسيل و «ةينغلا ةريمحقلا ةحقلا ةصاخج و ءةماقملا بولسأ

 تلققيأو باتكلا يعو تك رح يلا ةينقلا ةادألا ةباثع اهتكلو -انحضوأ نأ قبس

 نوعلطتي اوذحأف .عمتجما اياضق نع ريبعتلا ف هرودو صقلا نف ةيمهأ ىلإ مهناهذأ
 تود .مهاياضق نع هلالح نم نوريعيو مهعقاو عم قفاوتي ريصق يصصق نف ىلإ

 .ةيوغللا ةيلكشلا ةيلحلا ف فارسإ وأ باهسإ

 يذلا ”ماشه ني ىسيع“ يوارلا لوح ماشه نب ىسيع ثيدح روديو

 نأ ملعيو ءقايحلا ىلإ اثوعيم لحر هتم جرفيو تشي اربق دحيف «رياقملا ىلإ هحوتي

 «يلع دمحم دهع يف ةيداهجلا سيئر ناك يذلا يلكينملا اشاب دمحأ وه لحرلا اته

 ةدع هفداصت لصي نأ لبق همكل ءةعلقلا ق اشابلا لّزنم ىلإ يوارلا هقفارتو

 هنمو ةطرشلا مسق ىلإ تاهحوتيو «رام هعم رجاشتي ثيح :«ليقارعو تايوعص

 يلاطي و « يساحملل ارحأ الاس دمي االف هسفن نع ع افدلا ديريو نحسي و «ةبايتلا ىلإ

 يوارلا فصيو دافحألاو قافرلا لك هل ركدتي نأ دعب ؛ةيعرشلا هقوقح ضعبب

 باحصألاو ةطرشلا لاجرو ءابطألاو يتاوغلاو نيماحلاو ءاضقلا لاحر تايبلس



 دعبو امتخحما هيلإ لآ يتلا ديدملا عقاولا واس فشكي نأ ديريو ؛براقألاو

 اإ تيدحلا انه رمأ نم ناک ام لك تأ فلولا رک ذی ئئواسملا هذه لك درسی نأ

 .همانم ف عاشه نبا اهار ةيملح ةيؤر وه

 هلا ٠ يعامتحج لا عقاولا دقن ىلعو «ةيصصقلا ةيدرسلا ىلع دمتعي صتلا و

 قيرط كلس هنأل كللذو ءةريصقلا ةصقلا وأ ةياورلل نفلا ىوتسملا ىلإ ىقري ال

 ف لعدت يوارلا نأ امك «ةريسقلا ةصقلا ءانب نع اهرودب فلتخع يهو «ةماقملا

 هيحوت لاو ءعضوم ن رثكأ يف ةفدصلاو نقلا لاعتقالا ىلإ ايمو «تانسألا قايس

 يماحملل هدقن يف يوارلا لوقي .راوحلا لالعع نم عمتجملل داشرالاو حصتلا

 ةداصس ىلع ءاثدحوو.....” يلكيتملا دملا نع عاقدلل لكو يذلا ييعرشلا

 نيرثككتستأ) هحييست ف لوقي ءاعمسف :ةالعسلا اهنأك ةأرما هراسي ىلعو «ةااصلا

 ف ةليخلا طابتتسال كتم هتذحأ ام هريغ اجوز كاتدبآ و .هريعغ كيلع هلل ١ ثروأ

 هتم يلدبتتل .هنیهرکت اح وز كتع تدعیأف «قيلطتلاب مكملا جارضتساو :«قيرفتلا

 تاد و هةصيبست لاصتا ىلإ دتراف :هكارو نم انلوععدي سخا هنأ مت . ۴ هني و

 لحجر عم انتكرتو تحرحو .اهرازإب تعفلتو ءاهرامفع تبقدتف ةأرملا تضفتلاو

 .""*....هتاعكر يف ماعنألا ةروس ولتيو ءهتاولص لولعب مانألا عدم

 ءهاضاقتي يذلا رحجألا لوح ييوارلاو يماحملا نيب راوحلا رمتسي مث

 صتلا لالع نم حضتيو ءهقلقو هقافتو هعشحو «يماحلا تاييلس يوارلا فشكيو
 ال تاسملكب اتايحأ يتأي هلعج يذلا رمألا .عجسلا ىلع فلوملا دامتعا قباسلا

 فدشا نع الضق .عجسلا عم قفاوتتل صنلا يف همحقي هنكل :ىنعلا عم قفاوتت
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 .هصن لق بتاكلا هيلإ يسري يذلا يميلعتلا

 يف ةماقملا لكش تذحأ يلا صوسنلا هته نإ :لوقلا انتكم ال مث نمو

 ةيدرسلا ةيلمعلا يف الثمم صقلا حور اهيف يرجي اهتكلو ءةريصق ةصق يه ةغايصلا

 بق هنع ىأنم لظي يتاكملاو ينامرلا ءاتبلاو ثدحلا نكل .ةيراوحلاو ةيئاكملاو

 .ةينقلا ةريصقلا ةحقلا

 :ةعوضوملاو ةمجرتملا ةصقلا - 1

 كانهو ءةريصقلا ةسحقلا ةأشن يف ةيلوألا تال واحلا نم طستلا اذه دعي

 ةمجرتلل تال واحلا هذه تتضتحا ىلا ةقلتخملا *'*”تايرودلاو فحصلا نم ديدعلا

 اهضعب رك ذنو ؛ةيزيلجاإلاو ةيسنرفلا نع تمجرت يلا كلت ةصاخو ؛ةعوضوللاو

 يد تنوكلا ةصق ءAexandre Dumas (Pêre) : بألا ساسود ردتكسا - ١

 ناسرفلا ١۸۷١ ةنس ةرهاقلا ق ديدش ةراشب اه رت ءوتسيرك تنوم

 اة ةنس ةرهاقلا ف دادحلا بيخ اهج رت ةثاالدلا

 ييحرفو سلوب ةصق Bemardin de sant - pierre : ريب تاس ود تادواترب ٣“

 دروو لوبق ثيدح يف ةنلاو ينامألا يق لالح نامثع اهنم سيتقاو اهمجرت

 ةيردنكساإلا < نييحرفو سلوب يف توطنأ حرفو ١۸۷١ ةنس ةرهاقلا ءةدح

 .18 ال ةنص

 بيدأ اهضرت «ءانسملا ةيزيرابلا ةمعق «(موامودم وول :شاد ةسيتتوكلا -»

 ٢-٣٣ سه تايد يبرعلا بدألا لإ ةصقلا يمت شسوي دمغ.د : رظتا ةمح تلا صصقلا لوح كيزمللا "9

 1 ة٣ ةلع عجز فراعملا راد 1535 س رصف ل ثيدطا بدلا ررطت + خپع دس د = رظناو

 ثا



 ۸غ ةنمس تن وريب يف قحسا

 ف يريصقلا يماس اهمحرت ءادليتام ةصق .طظادوعم# 506 :وسس نيج وأ - *

 . ١ خيرك ت ةنس هتف ورعب

 شاقنلا ميلس فرصتب اھم رت ماقتناللا ةصق عع 1عوهس :كانير تسئرا -

 اه ١ ةنس ةيردتكساإلا قاحسإ بيدأو

 مساب روغرغ بيب اهمجرت ءءاس وبلا ةصق ءاللةععمو [1بهم :وحيه روتكيف ٦~

 اههرتو ءارامرأ ةنس ةيردتكساإإلاب بدألا ةقيدح ةعوس# ف “ءاسعتلا"

 .ميهاريإ ظفاح اضيأ

 ريثك يف اهتجرت نكلو ءةنوآلا كلت يف تمجرت يلا صصقلا فالآ كانهو
 :ةعقلا حور مهلتسي هلعح يذلا رمألا محرتملا نم ريبك فرصتب نايحألا نم

 تاصاهرإ نم ايلوأ اصاهرإ لكشت ةفرصتملا تامجرلا هذهو .هبولسأب اهغوصيو

 .ةماقلا نع لقي ال صقلا نف دايترا ىلع رفاح يه لب ءةريصقلا ةصقلا ةأشتن

 طمع يف تراس دقف ءاهتيمسأ يف ةمجرملا نع ةعوضولا صصقلا لقت الو

 ةمجرتلا نم اهررخ يف ةيبست ةوطح تمدقت اهنأ الإ ةمجرملا صصقلل زاوم

 اذإو ءةيبنحألا ةصقلا ح ورل هتاكاحم مغرب هبولسأ ىلع دمتعي بتاكلا أدبو ءةضحلا

 مهمازتلا مدع هامتالا اته باحصأ ىلع تذعأ دق تاساردلا ضعب تناك

 نأل ءةنوآلا كلت يق يهيدب رمأ اذه نأ نظن اننإف :ةريصقلا ةصقلل ةينقلا سسألاب

 امك :ةيبروألا ةصقلل نقتملا ريغ ديلقتلاو نيوكتلا روط يا لازت ام تناك ةصقلا

 .تامجرلا رسأ تحت ةعقاو اهنأل جضنلا ةلاح ىلإ لصت مل اهنأ



 ميلس «ةعرضولا ةريصقلا ةصقلاب اومتها نيدلا باتكلا مهأ نمو

 تنبو ءءامسأو ء“ماشلا نانح يف مايل" بك دقن (1 6844-1 ٤۸ *' ””يناتسبلا

 هصصق نكل .ةنيمأو متاغو ءمار ريغ نم ةيمرو «ةيماسو :«ىملسو «ةنتاقو ءرصعلا

 يفطل ىفطصمو .ةقراتلا تارماغملا صصقو ةليوطلا ةسحقلا نيب تلعب

 ديعسو .دعب اميف اهضعب دنع فقن فوسو ةعوضوملا هصصق يف “' ”يطولفتلا
 يه4 ةنس ريمألا ريمسو ارك # ةتس ردللا تاك ق ٠۹١١ ةنس ؟'””يناعسبلا

 يف ةتتاسألا رابك ىلع مولعلا سرهو 41844 ةحس ةيبع يف دلو ءيناتسيلف سرطب ملعلل رب ربع :يناتسبلا مهلس "7
 ةيزيلمبالاو ةيكلا ملعتو .هرصع ا نيظفاشل ميهر «يحزابلا فيصان حيشلا ةييرعلا ةقثلا يف داسا ناك و .همايأ

 ءارا#1 ةعس هريأ اهأضتأ يف ةينلطعولا ةسردملا ف ةيلاعلا فرشصلل ةيزيليجلالا ةقئلا سيردت هيقإ دلسأو :ةيسنرغلاو

 نم ادلع لأ انك ءةديدع اصصق فلو اه هعسق شعب رشنو ؛تاعحلا ةلض تالاقع ريرت لوتو

 دو دو٣ ةيبدألا ةةلسارفلا رداضن شاع قعويو اوه + فطتقلاو 5 ةع لالا نال رقفتار تاع رسللا

 . 4 سس قياس مرم همم شسوي ممم ها ها ادا

 ميضلا سورع رضحو «رهزألا ىلإ باتككلا نم هميلعت يف جردتو ٠۸۷١ ةنس يطولغملا يقطل ىقطصم دلو ؟''
 نيراودر ؛بعألا بعت ىلإ همتتو هيلع ةيبروألا هلريم ةيلغل كلذو تمارس رشع دعب رهزألا كرت مث ةديع دمعت
 باس نس نتاكف .فحسلا لل ةيانكلا لإ هما دقو مهتا رتو نيركفللا راك و هذبع دمحم تاباق و ءرهشلا

 فراصلا ةرازو لإ دعس مم لشتا مث دضراعلل ةرازو يقف ايرع رر لولغز دعس هنيع مث «نيزرابلا ديزل

 نأ دعب خريشلا سلم يف ةيريرحت ةفيللو ف نيه يح فحسلا ف تكي لظو ءدعس جور دعب اهنم لسفو
 يبرعلا بدلا فمع يقوش د :ىظنا ء۹۲۲٠ ةحس ارت شح لمعلا اتع قا لتغو ٣٣ ٠ ةنس تللريلا فعأ

 ,17 7ع رصم لا ثيديطا دالا ررطت لكيسش دما ۔د :رظنار ء۳۲ ۷ یس رصم لا رصاعتلا

 يق تطور او۷۴ ةنس رسم لإ بعط مث قيكيرمألا ةعماطل يف سردو ءناخيل لا أشنو يناتسبلا ديعس دلو ؟""'

 نس اهعئاقو ةنمتسم ردنا تاق هتسق ردصأ دقو «تاللغاو لطحسلا ضعي ل بتكي تاكو قيس راف ةرالغملا

 هعسفلا مالصإ لئاسو نم ةليسو ةسقلا دعي يذلا ونيع دمحم نم هيجوتي اهي هلأ لاقيو ةيرصللا ةعيبلا

 يرش رتو ءا ده ع ةحص تاج لإ داغو ةا رها ةر وتل ارصادم تاك و + يئاققألا نيدلا لاح خيشلا نم برقتو

 1 نع قباس مع فس رپ دمع رظنا ءا 59-8 ةنص تام تح اهب لمعي لغو تاي ةديرص

a تل 



 1۹۰۳ ةنس لالاو ملعلاو نيدلا ف ١۸۷-١۹۲۲ ةر ؟'*تولطنأ حرفو
 بيصت هلك ف غ5 1639-4“ "دادح الوقنو .شحولا شح ولا .شح- ولا 5

 ب وقع و ع١ 0+ ةنس ديدنلا مدأ غاب 5 عك ةنس ةديدعملا ءاوسح يأ د 7” ةت

 ءمعوييغلا ةا هرصم ةف يف ۹۷سا وه ر فو

 .كاسحاإلا ءارج «توقلا دعب زوقلاو ء٩١ ٠ £ ةتس لحر بلك يف *' 'اهشاه ةيييلو

 طموش وج اه هتذتاسأ ئم تاكو ءايتكي ةسردم نس جرضتو ١۸۷ 4 ةلس سلبارلع يلف ترطلأ حرف دلو ؟'**

 ةيلهأ ةسردم ةسائر لوت مث «ةراجتلا يف هببأ عم لمعو :ةينرفلا نقتلو تسارع نس ىهتاو :رييصش توطتأو
 ةلس ةيردشبسألا لإ مدقو تالار فهسلا يف ثالاقلا بنكي تلك ر نيس مشي اهي ىسقو ىليارط يف

 تیس 1 8ع ةحس ةكيرمأ لإ يفاعو مارهألا ىديع ةقیرج رر لظغو :ةراععسم ءامسأب کپ ناك و ۳

 اهسق بتنك ر يرسملا م الابلاو ءاوللا# ةينطولا فحسلا مظعم ل لمع هتدرع دعبو ةيعوبسأو ةيمري ةلكج ردسأ
 رمتس لاس رثا و تاسلا ةل 57م قباس عجرم 1۹۲۲ ةنس رسم لا لارو ةيعامتحا ةلاصر لمت

ATT 

 ةيكيرمألا ةعباطاب قستلل يت هةيكيرمألا اديص ةسرضم يف هتسار ماو ءذ را“ ةزس تانبل يف دادس الرقت دلو 9

 ةعماملاب يحتلا و نايل ىلإ بهذ مت ء١ ۸4۷ ةنس يرصملا فئارلا ف نرصيل ممم ىلإ بلط ذإ ةسرح مح لو

 ىلإ راسو يرسل دهرلاب لغتشاو صم لإ اهدعي بهذو ء٠ ٩ 03 ةنع ةلديصلا ةداهشب اهتم ج رفغو هةينات

 ناك و ةسورخ ةدير لمعو رسم لإ داعو ١4 ءب ةدس ج ورت مث ةعمابطلا ةديرج رمعأو ١۹ ء۷ انس اپ رسا

 تناكأو لالشاو فطتقلا يف تالاقثاو سصقلا رشن يلاوي للغو بعشق تارماسم ةسلبسل ىسسقلا بكي

 ,اهدعب امو ١ ٠٠ صادق ءةيحاللسصاو ةيينهت هةل

 ةحرفب اهنم جرو هتوريب ةليثالا ةيررسل ةيلكلاب تحلو ١ ةد دبس كانك يف دلو :فورص برقعي ''

 سلبا رفع و اديس نيي اهتادنأ ق لقت :ةليرط ةدس ميلعتلل ق لشتشل مث هد د ةنس عوشعلا ف سريررلاكب

 173717 س هسقن ايق رات ر ةيعابتجلا اصصق بك ر يسيردتلاو يقحسلا هلمعف اصل ناق و تنور

 نيرصعلا نرقلا علطم يف ةرحاقتا ىلإ اهترسأ عم تزل م «يضام فيصان اهوبأو تاوريب ف مشاه ةيل تدلو *"*

 ةنس قو "فرحا ةاق" اهتلع تردصأ 5-١8 ةنع لاو :يجراملا ميغا ربإ خيشلا ىلع ةيبرعلا ةغلتا يتسردو
 ةلص يو ءةةيزلا ف تا راع ءاقلإ اهيلإ دهعر يتاستتا لا ي ةا ةيرسلا ةعماطل ف تنيع 1 ١

 اقيرمأ يف يليش لإ ترئاسو ءبهراعلل ةرازوب شيتفتلا ةشيظو قشمدب ةبيرعلا ةموكمللا اهيتإ تدعسأ ١ ١

 ةانناهتشمجب رودس تقئاتساو رصع ىلإ ثداع مث مبرقلاو قرعلاو ةليغ كترتصسأ تيس ١8.95 ةتس ةي وتا

 1 ۳ ل س هيت .قرشلا



 عةمينغ وبأ يحبصو «ينالعشملا بيس و يدا يدع للاص صصق كلذكاو

 حصتنلا و داشر اللا و ظعولا ىلع تدمعا ءالوه صصق نحل .نتاربح ليلعع ناربخ و

 .ح لاما لا ةوعدلا و يعامتجا'الا دقتلاو

 "* يقل يلع :نم لك اهبتك يلا ةيصصقلا تال واحلا لفغن ال انتأ امك

 اهتعومب يف ""'نييكاكس دادوو ء١۱۹۳ ةنس “”فيرخو عيبر” هتعوس# يف

 ةنس تانيزحلا تاوألا ف يقدص يتاحجو .“ليخنلاو لينلا نيي“و «*سانلا ايارم"

 داؤنو “"ةيرقلا ثيداحأ" ؛”تاياكحو هوجو” هتعومجم ل دوبع نورامو ء١ ۳

 ”*صسخعق رسشع" يف نيدلا يقت ليلع “حرح خيرات“ هتعوسع يف بئاشلا
 "عا دعاللا”

 حصتلاو ظعولا زواجتت ملو يفلا جضنلا ىلإ لصت مل اضيأ ءالؤه صصق نكل
 تءاج مهصصق نأ مغري .حالصإلا ىلإ ةوعدلاو ؛يعاستحالا دقنلاو ؛داشرإلاو

 دقف ءاريثك رمألا فلتخي ال قارعلا يفو .نيرشعلا نرقلا فصتنم ىتح ةرعخأتم

 تاكو ؛ةياورلاو ةليوطلاو ةريصقلا ةصقلا نيب قرفت ال ةيصصق تال واح ترهظ

 رونأ :نم لكل ةيصصق تاباتك ترهظ ١41717 ةنس يقف :اضيأ ايميلعت اهفدع

 نوب لقحي راسو ؛تنشقاسا ىتش هقرعو ءديلع ةايطلا ةمتن تلدتشاو هل ركش اهشي همأ ةربقل بره تاک و

 ةد يرحل و عيير) يه ةيصسق ةعرمب# ينك و لسبلا و ينكلا ةءارقو ةعئاطللا يف كامهناو قعمدو توري

 ايررس يف ةسقلا" ىفطسم ركأاش :رظنا كة

 هش ورب ف ةسرنم تلبعو اذيص يف تفلو دقف ءرصمو ايروسو نانا نعي اهتايح تعزوت :ييكاكس هاحو

 تاع وک عبرا تردصأو كانه يبدألا اهسح لكشتو ةرهاقلا تلرت مث «قفمسد ف بردلا ىلع ترمتساو

 ,قباس عجرم ؛یقطصم ركااش رتا + ”ليقتلا و للا نيب" هذ ۹ ٤ھ ةنس سائق ايارع اهتم ةيصصق

rTT} 

 # دب



 تاباتك نكلو ءينارفصلا تاميلسو «يرابثألا لضافو «؛ةمينغ فسويو «لوؤاش

 .ةماعلا تايرظنلاو لثلاو يصصقلا رغتلاو رعشلاو ةصقلا نيب ةهئات تناك ءالوه

 ودييو ء1۹۲۹ ةنس "نمزلا نم ةعاس يف" باتك يف هصصق ىداحا دوم عمجو

 ف تبتك ةديدع اصصق دمع كلذل ءديدش ءايحتسا ىلع بتكي ناك صقلا نف نأ

 سايع ديلا دبع ردصأ ١4714 ةنس قو «ةراعتسم تاعيقوتي تانيئالعلا لئاوأ

 دعيو ؛”تافارتعا” “تايموي" :هيتعومجم يليلخلا رفعح ردصأو «“ىلعألا انلكم"

 ةنيس يق «ةيمويلا تارك ذملا ىلإ هبرقأ هتاباتك نكل ءفحنلا يف ةصقلا داور نم

 ردصأ رونلا وفو :*لايقلاو ةقيقحلا” هتعومج دمحم يقح ميهاربإ ردصأ ١7

 “لباب جرب” ردصأو 1۹۳۷ ةنس “نقلا يجو" "٠ يقيدص“ ؛ةاياحضلا”

 ديعس قارعلا يل اضيأ ةعوضوملا ةصقلا بنك امك ء1۹۳۹ ةنس “نوح داكلا”

 1 صيصاقأ ةعومب”" ناونعب ۹۳١ ١ ةنس يباهشلا

 ةيللاعلا برحلا ىتح تلط قارعلا يف ةريصقلا ةصقلا نأ لوقلا عيطتسنو

 ةيقالح للا ميلاعتلاو لئاضفلا رشن و داشرالاو ظعولا ىلع دمتعت ةيميلعت ةصق ةيناثلا

 .عمتجما حاللصاو

 ءيبرعلا جيلثلا دالب يف ةريصقلا ةسعقلل لوألا تال والا هذه ترعخأت دقو

 ىتح شيعي ناك يحجيلتلا عمتجاف" .ةيفاقث و ةيعامتجاو «ةيسايس لماوعل ةجيتن

 دنع افقوتم «فاقث نوكسو ؛دوكر ةرتف يلاحلا نرقلا نم لوألا فصتلا رمعاوأ

 فاضي ...يتامثعلا دهعلاو ىلطسولا روصعلا نع اهتثرو يلا ةيديلقتلا ةفاقثلا كالت

 ل ةيساسألا ةديحولا ةليسولا اهنأل ةقطتملا ا ةيلغا ةناحمصلا روهلخ رحأت كلذ ىلإ

 ا ل = آب ت تینا ضيع رس :«نيدنلا رص يشع وي ,د ۽ ظنت ةف علا ةسقلا أمن ليس فيرسلل !""“
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 رذعتملا نم هنأ ثيح «باتكلاو ءارقلا ىدل يبصصصقلا يعولا تبو نفلا اذه رشت

 ف ورظلا هذه هوو باتك قف ندتيلل -تدح و اذإ- ةيصصق ةلوامم يأ رشن

 ةايحلا ةبكاوم قيوعت ىلع تلسع ةرسأتم ةرتف ىتح اهتشاعو ةقطنملا اهب ترم يلا
 ةريصقلا ةصقلا ريتعت لاو ماعلا اهنهشي يلا ةيراضلا تاريغتلا و ةثيدحلا ةيفاقثلا

 1" #18 تيدا قاقثلا و يراضحللا روطتلا اذه ةديلو

 نيالا” هتحق ق ءايض ريرع دنع لولا تال واحلا ترهل ةيدوعسلا يقف

 (158 هه ۹ بهذ ةنس "قاسلا

 TT ١151 ةنس "ةبهرتملا" ف يبرغم يلع دمع و

 عصتلاو ططصعولاو ةيباطئلاو ةرشابلا ىلع تدمتعا تنال ءامحلا هذه و

 بويعلا نع ًالضف «ةيقالخألا ميقلاو يعامتحالا حالصالا ىلع ثحلاو داشرإلاو

 ىوجللاك لوألا تايادبلا صصق نم ةصق يأ اهتم ملست ىل يلاو «ءادبلا يف ةيتفلا

 رعقتلاو «ثادحألا قايس يف يوارلا لحدتو .ةادألاو ةيؤرلا ضقانتو «ةفدصلا ىلإ

 .لاقملا نم ةصقلا بارتقاو ؛ثددحلا بسادت ال ىلا ةيلكشلا تارابعلاو «يوغللا

 نب يرطق راد ء١ 2ع يبيرعلا جيلا لا يدنا يبدألا دشلا ؛دوظك“ ميحرلا ديع فسح .د -رظنا فيرملل ''"'

 1 ةو ۴ قس اقص يللا هةي

 ةسق "ةيحرعسلا ةيبرعلا ةكلملا يف ةريسقلا ةسقلا" ناري رييبساملا هتلامر ف ييرجاقل داحام يعم ةروأ ؟'

 نأ یظلو ء هاي هعؤ يناغلاو دهن هن وهعو قف زاجل تروس :يلوألا نيفطنع ني رات ”قاعلا نيالا"

 بيباتكلا ةياهن يف ايتلرغرياببلا ا ةدروأ يتلا خيراتلا سفت ره هتأل بهذ ٠٠١ حس حيلا روبل لولا خيراتلا

 اظفارحم ددحلا ميسي ةيعربسأ ةفيصسلا تناك رلق ١ ۴ذ د0۷ ف تردع ةنيسعلاو 457ز ره دذعلا مروا

 1۴١ ةد رهو يداليلا خيراتلا نم هتباقي ام اتيآ كلك مس ريو ء١ ۴ك سد روك فكل ضيراتلا عم

 :ةيدروعسسلا ةييرعلا ةكلمملا ف ةريستلا ةسقلا .يرحاشل دجاس يح“ :رظلا صستلا هذه لوح ديرملل "7
 ١ ة۷ ةلس شايرلاب يبهآللا يداعلا تاعريطم 79 راسا ۰ ١ نع

 ل
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 ةسعق لوأو :تانيعبرألا رعاوأ ف ىلوألا تالواخشا ترهل تيوكلا لاو

 ةت راذآ يف ةفعبلا ةلحم ترشت *ءامسلاو ضرألا نيب” يبه تيوكلا يف ترشن

 دس رشتو ؛«فلع دلا نفلا مسالا وهو ”بيرع دلو" اهبتكأ و ىو ۷

 تحاتأ تاتيسمخلا ةيادي يف و ءاهسفت ةتسلا ف "يتاملا نم” ناونعي ةصق بيحرلا

 ةيصشصقلا تال واحلا مامأآ لامخا «دئارلا ءتيوكلا «ةمظاكو ةيتيوكلا تالا

 ةصحقلا اهب ت ا يلا تامسلا نم ةيقالمعألا ةيلفع ولا ةمسلا تناك و ءىرمألا

 ام اهرشت يلا "يري ودلا دهن" صصق ف اضيأ كلذ رهظي .اهتايادب لا ةيجيلخلا

 ناحرفلا دشار تاحرف ردصأ امك ءةباتكلا نع فقوت مث ١-۹١۳ ١( ۹ غ۸ نيب

 Th} ١52٠ ةتس "قيدص مالا” ناونعب ةعومجج

 تسستا يذلا لاعتفالاو فلكتلاو وشحلا نم ملست ل صصقلا هذه نكلو

 ءالؤه فقوتو «تانيرشعلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا رحاوأ داورلا نصصق هب
 قف اهوم ٌةريصقلا ةصقلا ثدي تاتيتسلا لئاوأ دنمو «تاديسمخلا ف باتكلا

 نيرا باح يديأ ىلع تيوكلا

 ةيادب ىدعتت الو .؛دلوملا ةئيدح يهف رطق يق ةريصقلا ةا انآ"

 ىلوأ لعلو ...رطق ي ةفاحصلا دلوم عم اهقيرط تنادي ثيح :تانيعبسلا

 ءةمعن فسوي ذاتسألا اهأدب يلا كالت تناك ءرطق يف ةصقلا ةباتكل تالل واحلا

 ردصأ مث ؛"جيلخلا تنب" ةصق ترهظف ثيح «تاتيتسلا رحاوأ يف كلذو

 ناتاهو .1 3105 ةتس تياشا دلولا ١١ 4۷ء ةتس تاوريب يف ءاقل :امغ نيتعوست

 ةفاققلا و ةيبزنلك ةيبرعلا ةسقفتلل ١-۲١ ٣س يبرعلا جيلثلا ف ةريستلا ةصنقلا :يلاطلا دمع ريع د :رظفتلا ""*

 ء١ 44۳ دافي ءم ولعل و
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 وأ ءسانلا اهب رماستي ةيداع تاياكح وأ ةيربح تاللاقم نع ةرايع ناتعوملا

 يلا هتالحر نم ةلحر يف هتارماغم نع مهنم لك يكي بابشلا نم ةعومس#
 ل يلا ج راع اهيضقي

 هيحرتلاو ظعولاو «بيرجتلا قلازم نم لخت مل اضيأ تالواحلا هذه نكلو

 ةقيرطب هيواو ظعيولا نس ريدكلا ةيصضقلا روسلا زآ ضصقلا دلع لجو
 ةلحرم لث اهكلو ءةصقلا نفل اهنم ةرطاخلا ىلإ برقأ جذامنلا هذهو «ةرشايم

 اده ةعقلا ةريسم يق ةحاسمو

 ديع دمحأو ءةمعت فس هيب صصق ف ةباتكلا نم جذامتلا هذه لثمتتو

 دبعو ؛ةداسلا ميهاربإو «يفيرملا رقص ميهاربإو ء يسيبكلا ديع ةقيلعخ و «كلملا

 يحاالصالا بتاجللاف امش م و ب سعات لک رشف و ماس يس و ؛ةداسلا زيزعلا

 .'""**باتكلا هيلإ ىعس فده يميلعتلاو

 .يبرعلا برغملا دالب ا ةريصقلا ةصقال وألا تايادبلا لقغت ال انتأ امك

 رجغاوأ يف يصصت لاقم لكش ف تايادبلا هذه تناك دقف ءرئازجلا اميس الو

 هباتك لف وحوح اير دمحأ : نم لك دنع تانيسمنلا لئاوأو ؛«تانيعب رألا

 ةنس "يحاص لاق” هلاقم ف يعفاشلا ديا دبعو ١١5245 ةنس “يل لاق يرام"

 اهب ئعيو" ةيصصق ةروص لكش ىلع اضيأ تالواحملا هته تناك امك 8*5

 رظتأو :ةحرفلا 1۹۸١ ةكس عاؤظ ١-4١٨۷ 1١س تبيفبحلا يير طفلا بعآلا هدرقاك سي رلا فبع د رشا

 . ةيبرعلا تارامآلا ءةيدأ نرش ةلص ؛روطتلاو ةأشدلا .رطق يف ةريسصقلا ةبعقلا امار وتاب اضيأ
 ةاشعلا ءهرطق ف ةريِسقلا ةبقلا اساورثاب تسع درا دسم .ه :رسظنا :باتكلا يال وع لامعأ لوص ديزملل "' "

 قیاس ءررطتلا و
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 ىلع زيك ر ثلا وأ ةيناستإ ةيصخشل "ةيروتاكيراك ةروص وأ ةعيبطلل ةروص مسر

 تاوتعي هحل واع ف يباللجحلا دباعلا نب دمحم تالل وام يف دم املثم ءةئيعم ةركف

 نب دمحأو 1۹٤۸ ةتس ديهشلا ةصق يف يبازيملا يلع دمحم و :“ءارتيلا ةداعسلا"

 ا سينو روهزو ١١١٠١ ةنس ”نيكاك دلا ف جاجحلا تيدح نم” ا روشاع

 ةتس "ريق ىلإ فزت سورع" يف ئيسحلا فيرش دم و ء١ ١ د د ةنس بآ ةيانح
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 ثحلاو «حاصقاإااو ةيباطتملاو ةرشابملا ىلع دمتعا تالل واحلا هذه لكو

 ,ةيميلعتلا و . ةيقلنخلا مىيقلاب مازتلالا و يعامتح "لا ج اصلا ىلع

 راطقألا لك يف ةيميلعت تناك" ةعوضوملا ةريصقلا ةسقلا نأ دخ ادكهو

 ىلوألا ةينينحلا ةلحرملا دعت ةيميلعتلا ةلحرملا نأب رقن انلعجي يذلا رمألا «ةيبرعلا

 ةريصقلا ةصقلا يف يطولفتللا تال وامم تتاك او «ةيبرعلا ةريصصقلا ةصقلا ضاخل

 نرقلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا رحاوأ ا ةيلوألا تال واحلا نمض دعت ةعوضوملا

 .رمخلا نسيلو ليثمتلا لييس ىلع تالا واحلا هته دنع فقن كلذل «نيرشعلا

 ةمحرم صصق عيرأ اهتم «تاربعلا باتك يف ةريصق صصق ينامش يطولغنملا بتك

 .ةيواطاو ءميتيلاو هباجحلا :يه ةعوضوم ىرصخأ ةعبرأو «نييبروأ باتك نع

 رفوت ىدم اتل حضتي ىتح « .عصقلا هذه ق ةيصخشلا ءاتب دع فقت و .باقعلاو

 .ةنوألا كلت لف ةعوضوملا ةريصقلا ةسقلل ةينغلا سسألا

 س ا ا س

 آ هاما ةنع ستوت ءاي هباتكلل ةيرعلا رانلت :ةريسقلا ةيرقزلل ةسنلا :يسبكار ةقياع لا دبع.د :رطخ ديرملل
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 ةينفلا ةيحانلا نم هرريي ام هل "ةعوضوملا" صصقلا هنش انرايتحخاو

 نم شيعملا يتايحلا عقاولل بتاكلا ةيؤر حضوت صصقلا هذه نأ ذإ .ةيعوضوملاو
 يلا ةيبولسألاو ةيوغللا بيكارتلا نع ربعت اهنأ امك «نيرحآلا روظنم لالخ

 مث نمو ءنيرخألا باتكلا ةيؤر نع اديعب هتيؤرل عضخم و « يطولغتملا اهمدختسا

 .شيعملا هعقاوو يطولفنملا نع ةربعم ريبك دح ىلإ ةادألاو ةيؤرلا حيصت

 ةريصقلا ةصقلا داليل ىلوألا تاصاهرالا لكشت صصقلا هذه نأ امك

 ةراثإو «ةيصصقلا روصلاب ةياتعلاو «ةينايبلا بيلاسألا ىلع اهيف دمتعاو «ةيثارعلا

 ةقيقدلا ريغ هتاباتك نأ مغريو ءاينف ةجضان ريغ تال والا هذه نأ مغرب و «ةفطاعلا

 يفطاعلا لاعقتالاو « يئاشنإلا لاس رسالا ىلع هدامتعأ و ؛ةيصصقلا ةباتكلا ُق

 لكشت هصصق نإ الإ ؛«تايصخشلا مسر يف قيقدلا ليلحتلا نع دعبلا و ءنيرشلا

 .ةريصقلا ةصقلا داليل لل وألا تاصاصهرإلاا

 بقلاو ةئاماشو نيعبسو ةتس مع دلو يطولفتملا نأ رك ذلاي ريدا نمو

 يلا ةلحرملا يهو ؛نيرشعلا نرقلا لئاوأ ف لكشت يعادبالاو يركفلا هيعو نأ يأ

 يفق «ءرألا نيملا ف اهراسكناو ءانيح ةيررحتلا ةينطولا تاكارحلا روطت تدهش
 تاوق نال لالتحالل نيبعاطقالا ةضراعم تأديب رشع عساتلا نرقلا رمعاوأ

 و .يداصتقالاو يسايسلا ذوفتلا لك اه ناك و ءمكحلاب تلقتسا لالتحالا

 درعا نأ يزيلخالا رامعتسالا ىلع ادا يسنرفلا رامعتساللا ناك هسفن تقولا

 ةضراعملا تادنشا ءقيفوت دعي سابع يويدتلا لوت امدنعو ءرصم ىلع ةرطيسلاب

 ءيمورك ديب هلك رمألاو يك الو كالع ال هسقت دحو باشلا سابع نأ



 1۸د۸ ةنس ريمسيد ل ديؤملاو مارهألا اتديرح اهنع تربعو ةضراعملا تدتشاو

 ءارزولا سيئر ضاير نيبو لب .رموركو سابع نيب هدشأ غلب دق ضقاتتلا ناك و

 لظو .اماع رشع ةثالث زواحتي مل امالغ لازي ام ذقيح يطولقنملا ناكاو .رمورك و
 لئثاوأ ىتح ىرخأ ةيحان نم يويدنلاو عاطقالاو ةيحان نم لالتحالا نيي فالخلا

 يير «يعادبإلاو يركفلا هيعو لكشت دق يطولفتملا ناك ذعنيحو .نيرشعلا نرقلا
 رصقلا نيب مئاقلا ضقاتتلا لطظ يق ةينطولا ةكارحلا ترهدزا هسفن تقولا

 بتك و ًارشايم ًالعافقت عقاولا عم ةلحرملا هده يف يطولقنلا لعافتو .لالتحالاو

 ةديصقلا هذه هتداقو .يملح سابع اهيف مذ ۹۸۹۷ ةنس "لالتحالا ودع" هتديصق

 تاطلسلا لبق نم رهقلاو داهطضالا فونص لك ىقال هج ورش دعبو ءنحسلا ىلإ

 رامعتسالا نيب قافتالا مت نأ دعبف ءةيتطولا تاك ر لا راسكنا نع الضف :ةمكاحلا

 ةرتلجتا لمع اسنرف لقرعت الأ ىلع ١4٠0 4 ةنس ليربإ ۸ يف يزيل إلا و يسنرغلا
 نيب فلآتلاو قافولا مت اهدعي .شكارم يف اسنرف لمع ةرلخا لقرعت الو ءرصم يف

 ةك رشا ترسكتاو مارهألاو ديوملا توس تفحو «لالتحالاو عاطقإلاو رصقلا
 .يرويدتلا كاللا رايك ةتايفث ةينطولا

 دعب هداهطضا :لوألا :نيببسل زجعلا و راسكنالاب يطولقنملا رعش مث نمو

 يطولفتملا بيتك كلذلو .ةينطولا ةكرخلا برض :يناثلاو ءنجحسلا نم هج ورجح

 يلثم سئاب ةعاطتسا يف سيلو هريثك ايندلا ف ءايقشألا“ :هلوقي اهحتتفي و تاربعلا
 هذه مهيديأ نيب بكسي نأ نم لقأ الف ءمهئاقشو مهسؤب نم ایش وسم نأ

 ."ىولسو ةيرعت يئاكب يف نودجي مهلع تاربعلا

 صصق لك يف راسكنالاو رجعلاب رعشت ةيصخشلا نأ دمي كللذلو
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 ةدايقب نيطولا بزحلا زربو تدتشا ةينطولا ةكارخلا نأ مغرب و ؛ةعوضوملا يطولفتللا

 دم عباتو «ياوشتد ةثداح تعقوو ءءاوللا ةديرح ترهت و ءلماك یقطصم

 ةينطولا ةكرخلا تذعأو ءلماك ىفطصم توم بقع ةينطولا ةكرتلا ةماعز ديرف

 بكسي للغ يطولفنملا نأ الإ ١51١5 ةروث مايق ىتح راهدزالاو روطتلا يلا

 عقاولا عم لعافت امدتعو ءةيرخلا ىلإ علطتيو .؛ةيصصقلا هئايصخش ىلع تاعمدلا

 نم عقاولا نع ربعي لظف ءرجعلاو راسكتالاب رعش ذقيح ءنحسلا يف هب ىقلأ
 .ةملاخلا ةيؤرلا رولقنم

 اروع لكشت اهنأل ءةيصخشلا روع ةساردل انرايتحا ءاح انه نمو

 *يناكمزلا" ءانبلاو ءةيصصقلا ةغللاو يصصقلا ثدحلاي اهتقالع لالح نم ايرهوج

 .يناكمزلا ءاتبلاو ءةغللا «ثددلا :يه طاقت ثالث ىلع زك رن مث نمو .ةصقلا ف

 رولقتم نم ةحطسم ةيشماه ةقالاع لا تديللاب تايصخشلا ةقاللعغ نإ ١-

 يصصقلا ثدحلا وأ عقاولا عم لعافتت ال ةيصصقلا هتايصخش نأ كلذ ءعقاولا

 لعح يذلا دحلل بتاكلا لايع جيسن نم تءاح اهنكل ءايقيقح العاش

 ءاينف اروطت روطتت هتايصخش كري ال وهف ؛هتايصخش ةيؤر ىلع ىغطت هتيؤر
 :هتايصخش ديرت ام قفو ال وه ديري ام قفو هتايصخش مسر يف مكحتي هنكل
 ام وحمتف هقاروأ قوف حست هعومد نأب ىتفلا فصي «ميتيلا ةصق يفف
 ىتغلا دعاشي هنأل :قاروألا الو عومدلا هذه ري مل يوارلا نأ مغرب ءبتك

 ءيبتكم ةفرغ ةذفان نم هارأ تنك دقف" :لوقي دعب نع هترجح ةدفات نم

 ناك ىلا هرفد ةحفص اذإو ..... هعفرغ دفاون ضعب نم بشك ىلع تناكو

 "امم ام اهتاملك نم احمف ءاهقوف هعمد ىرح دق اهيلع ايكنم

 عيع



 ينطولفتلا نكل :ةيصخشلا عقاوو قفتي ال فصولا اذه نأ حضتي مث نمو

 هيلإ لقتتا هنأ فيك فصيو «هتايصخش ةيؤر ىلع هتيؤر ىغطتف :هليفت امك“ هفصي
 هاو اس لو بلا هك قحا فقر نأ تود هنم ردصت هتانآ عمم امدنع

 هش هاوكش ةلغ نع هلأس امدنعو .رحآلا امهدحأ فرعي نأ تود «ليللا لاوط

 هلفك و تام هدلاو نأ هل ركذف ءديعب دمأ لنم ءاقدصأ امهنأك و ءهرارسأ لكي

 قارف عطتسي مل هنأل دالبلا يف امئاه لطظو كلذ دعي درشتو همع تام مث «همع

 ملع اهدعبو ةرجحلا هته يق ماقملا هي رقتسا ىتح فيج اط ح رصي مل ولا ءهمع ةتبا

 انرح ىتفلا تزحح مث ءاهبمحي هل حرصت نأ نود هقارف عطتست مل اهنأل همع ةئبا توع

 هقيدص هنفدو تاسو ءايعالا هب دتشاو ءاهراوج هنفدي نأ هقيدص ىصوو انيدش

 .اهربق راوج

 ةيبحف قلتعا بتاكلاف العقم ثدحلاب ةيصخشلا طايترا مبسي انه نمو

 تنا ر ريع دوحو تود ةيردقلا ةقدصلا ىلع ادمتعم ءروبقلا ت اهتايصخش لك نفدو

 ليوطتلاو ريسفتلاو حرشلا ىلإ ليم بتاكلا نأ امك :ثادحألا هذهط ةيعقاو وأ ةينف

 . لاه رتم ةيعصلا عانب لمح امم ةيصصق .تادحأل

 تادحأو تايصخش اهاوتم ىلع حسني مث ةركفلا ررقي يطولفتللا نإ

 .هتايصخش راكفأ نع ربعت نأ نود هراكفألا ةمحرت يتآتف ةصقلا

 تاداعب رثأت امدنع هقيدص نأ فيك حرشي ”باجحلا" ةصق يو

 ةيبروألا ديلاقتلا ةيواه ف طقس و عطتسي مل هعقاو ىلع اهقيطي تأ دارأو نيمبروألا

 اس فل ]ال تر و :تنایبر والا دلقت اهلحم و امدنع هقيدص عم ةتناح تحج وز تأل

 ريق دقف ميتيلا هقيدص يوارلا ربق امك و «توملاو ضرملا ىلإ هب يدوي اديدش



 .عقاولاب ةيسصحخخشلا طابرا نع ريع الا و لعتفم لساف :باحجتلا 2 كيش ات

 ق يعوارلا رمتسسي و . هيلا ةيتيدلا و ةيقلخللا موقلا جرش ف يعولرلا بف رسب و

 .ةعباتتم تاحفص ةدغ لاوط هحئاصت و هتاداشرإو هيطحع ۽ هلفعاوم

 ةصق يقف .باقعلاو ةيواطا :هيتصق ف اضيأ نيفلا لاعتفالا اذه دعو

 "؟اهلقأ ام و ةايحلا مايأ رثكأ ام" :هلوقب ةصقلا يل ع ورشلا لبق ةركفلا ررقي ةيواملا

 قالتعا يف ع ورشلاب ةركفلا هذه رسفي مث ءةقادصلا ةميق ردقي قيدصل علطتيو

 دق هدحوو ماوعأ ةعيس تتم هك رتو ةقادصلا سدقي قيدص هل ناك هنأ اهاوحف ةصق

 توكلمي ال هدال وأو وه حيصأو ءوسلا ءاترق هلوح فلا امدنغ هلاوحأ تريغت

 يل دمتعيو ؛هعايضو هدالوأ ديرشتو هتحوز توم ةصقلا تهتتاو يمويلا مهتوق
 .خصتلا و ةيريرقتلا و ةرشايملا ىلع ةبققلا

 ءاسؤبلا اهصوخش نإف ملحلا كينكت ىلع دمتعت يلا "باقعلا" ةسق امأ

 ةحج خيشلا لتقف ءريدلا نهاكو يضاقلاو مكاحلا ملل ببسب ًاعيمج نولتقي

 باشلا لتقيو :هدالوأ اهب معطيل ريدلا نهاك ةنازح نم قيقد ةنفحل هتقرس

 ةحجمت املظ همأ اولتقت مهنأل سانلا دحأ هلتق ةحمجج ةرحش داوعأ ىلع يبلصيو

 ءهمأو هميعأو ءباشلاب اهرقصلا ةديدع تاماهتاو يضاقلا نم جاوزلا اهضفر '

 يق ًاديو .ءيركفلا يعولا ةدقافلا ةيعرلا ىلعو نيبلا ملطلا ىلع يوارلا رسحتيو

 تإ الإ يطولقتملا صصق جضنأ نم ةصقلا هذه نأ مغربو .مهلتق بابسأ حرش

 .لعرتلاب ةصقلا باصأ ريسفتلاو حرشلا ىلع هدامتعا

 بولسألا ىلع دمتعت ءهتايصحش مسر ل يتاكلا اهيلع دمععا يلا ةغللا نإ -9
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 عحجسلاو سانلاو تايانكلاو تناراعتساالاو تاهيبشتلا كيح نم «يتايبلا

 ةليضفلاب ساسحاإلا قيمعت ةغللا هذه لالح نم دصخو ءتاماقلل ةاكاشو

 يف كلذ در .ةيعامتجالا بويعلاو دساقملا ةيراحعو «سوقتلا بيذهتو ريخلاو
 ةليس وو ةيلكش ةيلح هدنع بولسألاف -اهيلإ راشملا- ةعوضوملا هصصق لك
 قلع ف هحا مغرب بولسألا اذهو ءهصصق ىلع ةنيزلاو قنورلا ءاقضإل

 تدحصحق «ايعقاو اروبعت ةسقلا تايصحخخش نع ربعي ل هنأ الإ ءقيوشتلا رصتع
 بولسأب -ةيفاقثلا اهتايوتسمو اهطامأ فالتحعا مغرب- تايصخشلا لك

 يف حصتنلا و ةباطتلاو ححاصقالاو ةرشابملا ىلع ةغللا دامتعا نع الضف .دحاو

 .ةعوضوللا هصصق لك

 .تادحألا ىلع زكترت ةميمح ةقالع ناكلملاو تنامرلاب هتايصخش ةقالاع نإ -۴

 ف لبقتسملا ىلإ رضاعلا ىلإ يضاملا نم ةصقلا ًاديتف يديلقتلا نمزلا ىلعو

 درسي يذلا ىعفلا دمي ليثمتلا ليبس ىلع ميتيلا ةصق يفق «يجيردت لسلست
 هقيدص عم هب ترم ةظحلا رحآ ىتحو هتلوفط ذنم هب ترم يلا ثادحألا

 لسلست يق متي كلذ لكو ءهترحل لباقملا لزتملا ف نكسي يذلا يوارلا
 يحو نم ةيليفخت ةئكمألا نأ انك ؛يفيراتلاو يتامرلا لسلستلل اقفو يجتردت

 نأ ىعح «ةتيدملا ق ةئئاكلا تاضقانتملا ىتشب ةعيلم نكامأ يهو «بتاكلا

 يلا ةيعيبطلا ةنكمألا دوحو نع ًالضق ءحابشأ ةروص يف هل رهظت تايصخشلا
 ۔ بتاکلا اهروصي

 لامتكا ىلإ رقتفت يطولفنملا دنع ةعوضوملا ةريصقلا ةصقلا نأ دحي اذكهو
 باتكلا صصق يف ةيميلعتلاو ةعوضولا صصقلا لك نأش اهنأش ءةيتفلا سسألا

 .مهيلإ انرشأ يذلا برعلا



 ةصقلا زيمت ةيتفلا تامسلا نم ةعوممجي ىلإ تالاواحلا هذه نم صلنعو

 :يهو نيرشعلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا رععاوأ يف ةيميلعتلا ةريصقلا

 نع كلضف ءاتايحأ ةا ةغل نم بارتقالاو ةرشابملاو ةيياطخلاب ةغللا مستت - ١

 ةيلكش ةيلح نوكتل تاهيبشتلاو سانمحلاو عجسلاك ةيبولسألاو ةينايبلا روصلا
 .هتسق ينتاكلا اهب نيزي

 ثسلاو ءراكفألا حرط يف هيحوتلاو حصنلاو داشراإلاو ظعولا ىلع دامتعالا -9

 .ةدئاسلا تالكشملل لولحلا حرطو يعامتجالا حالصالا ىلع

 اهبارتقاو :عاديإلا ىلع ركقلا ةيلغ ثيح- نم لاقملا تام“ نم ةصقلا هبارتقا -۳

 بساشتي الو افلكتم و العتفم ودب تيم تايصخصشلا نيب راوحخلا ف باهسالا - ٤

 , ةسيعشلا عاتب مس

 ةسصقلاو ةياورلاو ةريصقلا ةصقلا نيي اهطالخخغاو ةينفلا تنامسلا لحخادت - ه

 .اهنم لكل ةينقلا تامسلا ديدمت مت دق نكي مل هنأل «ةليوطلا

 سعنلا ققلوتي نم ا .«.صقلا دهاشم نم ريثك ق ةادألاو ةيؤرلا ضقاتت- ٩

 فلكعلل ةجيتن كلذو ءاهنع ريبعتلا بتاكلا ديري يلا ةيؤرلا عم بوتكلا

 اساكعتا ةسقلا راكفأ ودابتل ىتح ةيؤرلاو قايسلا لف فلؤملا ةيصحش لحعدت -۷

 .اهتايصسضشل تسيل و فلوملل



 « يقي راستلا لسلستلا ثيح نم ةرات ايعقاو توكي صصقلا ضعي ق تامزلا -۸

 نيحلا يف ايقيزيفاتيمو انيح ايعيبط ناكملا نأ امك «ىرحأ ةرات ايقيزيفاتيمو

 ةيؤرلا عم نايحألا نم ريثك" ف ناقفاوتي ال -ناكملاو تامزلا- امهنكل .رمعلا

 .ةقلا يب ةيعوضوملاو ةيئفلا
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 يناثلا روعملا

 (ةينفلا ةريصقلا ةصقلا)





 ةيفكلا ةيبؤرلا تابلوا

6 

 نم يناثلا فصنلا ذتم قارعلاو ماشلا دالبو رصم يف برعلا باتكلا ل

 ةيصصسقلا لاكبشألا نيب ت بختي نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىتحو ءرشع عساتلا نرقلا

 اعرذ اوقاض دق مهنأ ودبيو ؛هنع توضري يف لكش ىلإ اودعهي نأ نود ةفلعصملا

 صصقلا وأ ءةماقملا وأ ةه ملا صصقلا اهيف نودلقي ىلا ةيديلقتلا تال واحلا هذهب

 مهتلاصأو «مهتيب نع هيف نوريعي ايصصق انف اولكشي نأ اودارآو ؛ةعوضولا

 ةييروألا تاشيبلا و «ةيبحألا ءامسألا مهعادعتتسا نم الدي .هتوشيعي يذلا مهعقاوو

 نود ةيبروألا صصقلا فالآ اومجرت مهنأ اميس الو :ةيصصقلا مهامعأل ارسم

 .يقيقحلا مهعقاو نع ريعت نأ

 قت تعلدنا دق تناك ةيررحتلا ةيتطولا تاكرمحلا تأ كلذ ىلإ فاضي

 دق تاك رحلا هذه تناك و .لالقتسالاو ررحتلاب ةيدانم :يبرعلا تادلبلا نم ريثك

 ضعب ف يركفلاو يتاقثلا يعولا راشتتال ةجيتن ومتلاو دايدزالا ف تدمعأ
 .ةيبرعلا تاعمتجا

 ةفاحصلا و ميلعتلا راشتنا ىلع ةينطولا تاك رملا هذه تدعاس دقو

 ىوقلا هذه لعج لوألا ةيلاعلا برحلا مايقو ءةيبرعلا داليلا ضعب ف سرادملاو

 تاسف ملظعم لعحج يذلا رمألا .اهدالب لالقتسا نع عافدلا ف تيمتست و ىوقت

 ريغو ةيهسرلا دئارخلا ف مهقوقعي نوبلاطي مهريغو ةبلطو لاسم نم بعشلا
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 ةكرشلا روطتل ةيمتح ةحجيتت ءاج رصم ل 5 ةروث ع الدنا نأ امك“ ءةيمسرلا

 ناملربلا يف دعاقم م نوكت نأب نوداني لامعلا ةقيط لعج يذلا رمألا «ةينطولا
 انيدهت ىتح «ةملكلا ىنعع نتاملربلا يف انلثمت ةقبطل نوحاتغ اننإ موق اي" :تولوقيو

 هب يسحت نيتاوق نمو «ةلماعلا ةئرطاب فارتعاو ءروحألا ليدعت نم ءميوقلا قيرطلا

 "0" رجعلا نم هيقتو هدالوأ ملعتو «هفصنتو لماعلا

 نع ربعي يصعصق نق ىلإ دوعلطتي باتكلا تلعحج لماوعلا هذه لك

 دحأ وعو ديبع ىسيع لوقي كلذل ءةيبر وألا ةئيبلا وأ يضاملا ريجيم الو «مهعقاو

 ينادحجولا انيدأ لادبتسا بوحوي تيدان" :رسصم يق ةينفلا ةريصقلا ةصقلا داور

 '"" "ةيمويلا انتايحح لقا ةحرحتسملا ةدرحلا قئاقحلا ىلع بم ديدح بدأي يلايخلا

 طارفإلا مدعو لاينلا كرت ةرورضب رصم يف داورلا ليج ملظعم يدان دقو
 ديبع ىسيع لوقي كللذدلو ءعقاولا ىف ةتئاك يه امك ءةيعقا ولا ةقيقحلا ريوصت و ءهيف

 بدال ىمععأ اديلقت هيبحيس فصولا ف قدصلل بئاكلا مازتلاو " :رحعآ عض وم يل

 بدأب -مرئايديالا نم الدب- مزلايرلاب يداتي ديبع ىسيع نأ يآ ءميدقلا برعلا

 هتعومجي ةمدقم يف ديبع ىسيع لوقيو '""."ينادحو بدأ نم الدب يعقاو
 ةنولم ةيح ةفص يرصعلا انبدأ يطعن نأ باتكلا نحن انيجاوف" :"متاه ناسحإ'

 « يبرغْلا بدلا ريثأت نم ررحتنو ده نأ بجي كلدلو .اهب فرعيو هب ةصاخ

 ساسأ ىلع داشت نأ بجي ىلا ادتاياورل ةدعاق ةيبنحألا تاياورلا نم دستت الأب

 1.8 نم قياس عجرم سال .د ةرظناو ١< 858 ةنس ريان ف مارهألا ةدير :نين 5 1 55 دلل

 ١5,917 ةنس ليربإ ١ يف (554) دنع روقسلا ءييرصللا بتاكلا ةيسقن :ديبع ىسيع '' 7
 ١۹۴ ةنس باتكلل ةماعلا ةيرصلا ةعطل ٠ ١ ۴س ءةيربعلا ةسقلا رصف :يشح ىب """*
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 1" 90" ةيم وبلا اتتاي قاميعأ نم ةحج رختسلا ةقداصلا ةظحلاملا

 رهاذ دوسش و هلییع هتاحش و ءروميت دومخح و ءروميت دمع نم لك قفتي و

 كاان اب

 .مهصصسق يق ةيعتاولا ةقيقحلا ريوصت ةرورض يق ديبع ىسيع عم نيشال

 ليئاخخيم اميس الو ماشلا دالي ف داورلا ليج عم اضيأ ةيؤرلا هذه قفتتو
 لحرلا تالكشم لشم :ةيلخلا مهتثيبي باتكلا ءالؤه صصق تنرتقا دقف .ةميعن

 تاياتك ىلع ةميعن ليئاخخيم ع'الطإ نأ امك  «ةينائبللا ةيرقلا يق يفيرلا

 تاك امدنع سورلا باتكلا نم مهريغو فرا ءيك روح و «يكسفيوتسيد

 برقيو ءهئامس و هداعبأ فرعي و «صقلا نف نقتي هلعج ١ 57 ةنس ايسورل اًثوعبم

 ةصق لوأ يق كالف حضتيو «لايخلا طارفإلا نم ًالدب ةقيقحلاو عقاولا ريوصت نم هب

 ءداوع فسوي قيفوت اضيأ ةيؤرلا هذه نم برتقيو «”ةديدحلا اهتنس" اهبتك

 ةصقلا ةباتك و ءايبسن لايقلا نم صلتختلا ثيح نم «يناريالا نيدلا فيس دوممم و

 ليج دنع ةينفلا ةريصقلا ةصقلا تعاطتسا دقو .ةيقيقح ةاكامم مقاولا يكامت ىلا

 ةعوضوملا ةبحقلا نع ةمدقتم تاوطح وطقت نأ ماشلا دالبو رصم يف داورلا

 ريوصتلا ف يلايخلا فارسإلا نم ىصلختلا :تاوطقخلا هذه مهأو ءةجرولاو

 ةيتايلا تالكشملا نع قداصلا نقلا ريبعتلاو ؛شيعملا عقاولا نم ةصقلاب بارتقالاو

 .ةلباكتم اجيسن نوكت ثيع ءةصقلا ةدحو ىلع لسمعلاو ساتلا اهشيعي يلا

 ةصقلا فيثكت ىلع لمعلاو «لاعتفالاو فلكتلاو ةرشابللاو وشحلا نم صلحتلاو

 ةظحللا يهو ريونتلا ةظحل ىلع مهدنع ةريصقلا ةسقلا دامتعا اريخأو ءاينف اقيتكت
 ةصعقلا يف ةسهبملا قيلاغملا ضعي اهب بتاكلا يضفي ىلا ؛ةصقلا يف ةيئاهتلا
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 ١ة غ ةعس ةرشاتلا - رعتلو ميزرتلت ةيمرطلا رافلا ,يناغ ثايسإ ةعنتم دبع يسيغ رلقلا '

 ۳ ت



 .اهرارسأ فشكي و اهرسفيو اهحض ويف

 نفلا روطتل اقفو رحخآل عمتجم نم فلتخت ةينفلا ةريصقلا ةصقلا ةأشنو

 رصم يف ةيبقلا ةريصقلا ةصقلا تأشن دقف .تاعمتشلا نم ام عمتم يف يصصقلا

 جيلنلا دالب يف كلذ دعب اقحال ترهتف مث :نيرشعلا نرقلا لئاوأ يق ماشلا دالبو

 ." 7.نيرشعلا ترقلا نم يناثلا فصتلا ف يبرعلا

 بدلا ف ةيتف ةريصق ةصق لوأل مراصلاو قيقدلا ديدحتلا ددصب انسلو

 لمعي ساقت ال اهنأ امك «ةليلو موي نيب اشنت ال ةيبدألا ةرهاظلا نأل ؛يبرعلا

 ةره قرغتست دقو ءايجيردت اروطت روطنت ةيعامتحالا ةرهازظلا تأش اهنأشف ءيدرق

 لعافتل اعبتو ءةرهاظلا هذه عم عمتجلا لعافتل اعبت ةريصق وأ نمزلا نم ةليوط

 نكمم مث نمو شيعملا عقاولل اهترياسم ىدمو «ةيبدألا ةرهاظلا هذه عم .باعكلا

 ف باتكلا نم ددع دنع ترهل ةريسقلا ةصقلل لوألا ةيتفلا تال وحلا نإ :لوقلا

 هتاحشو «ةسيعن ليئاخيمو ءروميت دمحم «باتكلا ءالؤه مهأو ماشلا دالبو رصم

 فيس دومعمو داوع فسوي قيفوتو ءروميت دومحم و «ءنوشآل رهاط دومحمو ءديبع

 فصنتلا لئاوأ يف تال واما هذه ترهظ امك يرباملا بيكشو ءيتنارياللا نيدلا

 يقف «يبرعلا برغملا دالبو ءيبرعلا جيلثلا دالب يف نيرشعلا ترقلا نم يناثلا

 لا تيدا يبل دقنلا فوقك ميس رف دبع فمع د :رظتا يبرغلا جيلا يف ةريستلا ةمقلا ةأشن لرمح ديرملل

 لا ةر تلا ةفقلا هب مط ب ب قا ةخس ةءاصقلا نب يقرطق راض نقص لا ءاهيعي اهو ااه ع هيب ر علا اطا

 ةبعشلا اه ر وتاب نب 1 ٣ ا = ١ را رع قيا يت رظقلا بذا ١ اے 1 رق كل ةع وشلا اا ولا زي ربه و طف

 ءاهنعي اسو ةع ؟ج يبرعلا جيلتلا ق ةريسقلا ةسقلا "بلاطلا دمحم رعد .يباس ثمع طق يلا ةريسقلا

 , آب بل احح
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 هتعوس# يف " ”يلالف مشاه ميهاريإ دنع ةينفلا ةريسعقلا ةصقلا ترهل ةيدوعسلا

 ةنس "لمأ بورغ" يف يشرقلا هللا ديع نسحو ١۹١١ ةنس "تاطيشلا عم"

 ةتس نيطسلف نم خيش ف يراوبلا دعسو ء١ ۹٥١ ةبس ةيقاسلا تانآو ء١ ه٤

 تال واحلا ىلوأ دمت رطت قو ءاه ۷۹ ةنس مقاولا صصق نم سه ۷

 هللا ديعو ء١ ۹۷۳ ةنس "نيا" ةصق يف ينخيرملا رقص ميهاربإ دنع ةيتغلا ةيصصقلا

 ةعمد“ ف يكلملا فسوي ةرهزو ء1۹۷۳ ةنس "ةفصاع ف زوجع" ف نويسحلا

 YF) ”ددرتلاو تعسصلا

 ءزيافلا دمحم دنع ةريصقلا ةصقلل ةينفلا تال واحنا ترهظ تيوكلا فو

 «تيوكلاو ةلاسرلا يلع يق ةصق نيثالثو اعيرأ ۳-١۹٦۷ يماع نيب رشت دقف

 هتعومجج يل دهف ليعامسإو ١۹۷۳ ةتس "ةماده" هتعومجج ف بوقعي نسحو

 . "ةمكادلا ةعقيلا"

 راقو ناهخ و" ي فلح دج فلخ دنع تايادبلا هذه دج نيرحيلا قو

 ."" ””هكلاصلا نيمأ دنعو ”تمصلاو عوجلا ةريس" ةيصيصقلا هتعومجم نمض "روعدم

 راكح يدعسلا :نم لك دنع ةينقلا لوألا تالواحلا ترهل رئازملا قو

 :ةيموكملا لامعألا سرامو ةينلوصلا ةسردلل نم جرفتو ةمركملا ةه 1709514 ماع الفلا مشاس ميعل ربإ دلو ؟"9

 لا لمع هلا ؛ءشيعلا قيض نم يتاغو اهب اليرط اقر ىشقو «رسمع ةيدرعسلا تاغعبلا رادب اهلقش ةفيلخو رععأ ناخ و

 185 نص قباس يع رجلاملا يسع هع ۱۳۹ 4 ةد قرتو ةضورلا ليتم سرادم داي فيقع

 ثخ ؛رطق ف ةريصقلا ةصقلا امررثاب < ١-١۳١ 5ع ثيدحلا يرطتلا بدآلا :درفا مغ .د :رظت# ديزمللا ”**

 ”١ 1غ ىح رطل لا ةروصقلا ةعقلا باس

 ۳٣۲-٣٣۴ صح باس مح رع ؛يلاطلا تسع ربع د : رظنا دی لل *#
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 لالزن" ف ةقوده ديمحلا دبعو ء1۹4۸ ةتس (ةيلامشلا ايقيرفأ) "ةدحاو ةليل" يف
 دعس مساقلا واو “"یرحأا صحت و ةیساص" ف وح وح اضر داو « ةي راز

 ةتس ديدللا رجشقلا ق وتود فسم ويأو عا 554 ةعيس ءارستتللا ةفعسلا لإ هلل ا

Tp 
 5 1 4 ت قي

 ةأشت عم ةيبرعلا دالبلا ف ترهل ةينفلا ةريصقلا ةصقلا نأ دج اذكهو

 ةصقلل ةينفلا تال واحلا دنع فقنو ءراطقألا هذه نم رطق لك ي ةريصقلا ةصقلا
 :ديبع ىسيعو ةميعت ليئاخيمو ءروميت دمحم دنع نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف ةريصقلا
 .ليثمتلا ليبس ىلع كلذو

 )18517-1١5919(:1:*( :روميت دمحم -أ
 روسيت دمحم ةعومجم. يسحصقلا دقنلا لامم يق ةديدع تاسارد تينع

 هل تحاتأ دقو ء١۹۲١ ةنسم باك يف ترشتو ؟''””نويعلا هارت ام" ةيصصقلا

 نا ٢ ےس قیاس یی ر ةشياع ها نيت : رفق ؟'""

 ةلحرللا تأ يش رسم يف همولع ىقلتو ءروميت دمحأ بيدألا هيأ تيب ا أشنو ء١ ا ةنس رسبت امم دیو "9

 هنو اهكرت هنكلاو يطل ةسارشل نيلرب لإ الوأ هعتاف قيلاعل هعساره لامكتسال ابروآ لإ رطاس مث «ةيوتاثلا
 ةحس رص لإ داعو ءحرسلل ةساردب هلاغضتال ةسضيأ ةيتوتاقلا هتسارد لمكتسي لو ءنرئاقلا ةسنردت استرقل
 ل همكلو ةيلعلا ةعارزلا ةساردل هاف «لوزألا ةيلاعلا برشل ع الدال سيرابل ةدرعلا عطتسي ملو 04

 ءنيسح تاطللت اني نيعو ءحرسلا نف اميس "لاو ةيبدألا تونفلا ةسارشب ر ءاضيأ اهيق هتسارد لسكتسي
 يق لمعلا كرت مث "نريعلا هارت ام" يه ةدحاو ةيصصق ةعرس# بتكو «يحرسملا ليتل نم ًالدب فيلاتلل هقاق
 رسم لف ةريصقلا ةسقلا يش يسيل ةيرسصلا ةبقلا رجف :رظنأ ا ١ ةعم تام و فيتا للعاوو :رصقلا

 لكيش دم روك دلل رسم قف ثيدملا بدلا روطتو رضع ينابيع
 ة قلا تاعامشا :يقررلا ديعبلا .د ع” نع قياس مجرم «جاستلا ديس .د :ربستطلا ال ليعستلا لييس يلف رنا !"

 دحام 01184 نع رسم قا ةريصقلا ةصقلا ةأشن رطح سايع :76 ص رصاعلا يسرعلا بدألا يف ةريصقلا
 ةت رجل بيق يبي ٠۳١ نع يحرسللو يصصتلا بألا ١ ١ اص رسم يف تيديلل بدآلا روطت «لكس
 .مهريغو دةس ةيرصخلا
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 يف اهنم ديفيو اهب رثأتي نأو ءيسنرقلا ناسبوم صصق ارقي نأ ةيسنرفلا هتفاقن

 = 8 ل وا ' |'"' 15و11 ةنس اهرشن يلا "راطقلا يف" هتصق دعتو «ءانبلاو لكشلا

 يه اهيلغ تدمتعا يلا ةيتفلا جمالا مهأو ههل ةيتف ةريصق

 ةريمعقلا ةيعقلل ةيسنام ورلا ةيادبلا نأش ةيسنام ور ةيحانضقا وأ ةمدقع ةيادبلا ١-

 يع ةمدقملا هذهو ءيطولقنلاك ةعوضوملا ةريسقلا ةصقلا باحصأ ضعب دنع

 يف اراسيو اني ليامتت يلا راحشألاو ةيالخلا ةعيبطلا رظانم فصوب اهيق بتاكلا
 خيشلل دريو هتاملظ نيزحلا بلقلا نع يلب نيبحلا عصان حابس" :لوقي ءالي

 ةقيدحلا يقو ءاهمومه سفتلا نع يرسيو «ةددقألا شعني ليلع ميسنو «هيابش

 قيرطلا يف ريست سانلار «حابصلا مودقل صقرت اهتأك و ةرسيو ةن راجشألا ليامتت
 لامجب ةذفاتلا نم رلقنا سفتلا بثكم انأو «لمعلا ةرارح مهسوفن ف تبد دقو

 .'"""" .ءىيشل يدتهأ الف اهباشكا رس نع يسقفن لئاسأو «ةعيبطلا

 ةيادب قف ةيلكشو ةيلامح ةيلح تءاح اهنأ ةيحادتفالا هذه نم حضتيو

 تاطمحل فصوو ءةعيبطلل ةيلامجلا رعاظملا زاربإ اهالح نم بتاكلا دصق ءةصقلا

 ىرت فيك ذإ ةادألاو ةيؤرلا نيب ضقانتلا ضعب دوحو نع الضف ءةترشملا حابصلا
 تقولا يقو ةدففألا شعنتو ةبالحو ةليمج اطوح نم ةعيبطلا رهاظم لك سفنلا
 ىلع سكعتت يوارلل ةيروعشلا ةلاملا نأ فقولأملا نمف باعك الاب رعشت هسفن

 ضعب يكاحيل ةمدقملا هذهب ىتأ بتاكلا نأ ودبي نكل ءاهتايئرحو ةايحلا تادرفم
 اهب ىنعي ناك يلا ةيناييلا ةصقلا ةعييط رياسي وأ ةيبروألا ةيسنامورلا صصقلا

 . يطولقنملا

 ١ 1 ۷ انس هيتري  ددغ ف يدي ديلا ديض اهردعي ناك ىلا رولا ةليغ يف ةصقلا هده تيفي "ل

 ١۹۲۷ ۹رط تع نیلا هكرتام ةعرس# ؛روعيت دموع 7*1
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 - ةميعن ليئاصيم ةصاخو ءداورلا صصق مظعم يق اهلج ةيحاجفالا هذهو

 .ةادألا وأ ةياؤرلا قىوتسم ىلع ءاوس لپ اميف كللذ حضوتسو

 باك رلا لك بتاكلا دصري ثيح «ةايحلا تايثرط قيقدلا يليجستلا دصرلا -

 حرطيو «ميلعتلا ةيمهأ لوح مهنيب راد يذلا راوحلا لصسيو ءراطقلا اولقتسا نيذلا

 نم ادحاو هسفن دعي يوارلاو ءةيضقلا هذه لوح مهيف دحاو لك رظن ةهحو
 ايقاوانصو تايصخشلا فصيو «تادحألا قايس يف كراشيف ءةصقلا صوخش

 تايحالا نم ريثك يف فصولا اذه دمتعيو .شيعملا يتايحلا مهعقاو عم بسانتي

 ليبس ىلع- لوقي «ةيصخشلا هاج يوارلا رظن ةهمجو زرييل رععاسلا سما ىلع
 «ةماقلا ليوط نوللا رسا ءنيممعملا نم خيش لعد و" :ذاتسألا فصو ف -لاثملا

 نم ظقيتسي مل هنأكف ءلسكلا امهئافحأ لفقأ نائيع هل ءةيحللا ثك «ماوقلا فيت

 ىلع عيرتي نأ لبق رمحألا هيوكرم علخو «نيع ديعب ريغ ذاتسألا سلحو .دعب همون

 نوكي نأ حلصي ءرمحأ ليدنع هيتقش اسسام ؛اثالث ضرألا ىلع قصب مث ءدعقملا

 "9 " فص لفطل عاطغ

 نسم يوارلا ةيرخس ىدم ءقيقدلا فصولا اذه لالعخ نم انل حضتيو
 برقتت يلا ةيليفطلا ةقيطلا ةّيرش ةصقلا يف لتحمي ناك ذاتسألا نأل ءةيصحشلا

 هنم ريخسي كللذل .ىلغأ ىوتسم ىلإ زفقت ىتحح كالملا رايك و ءيسكرشلا كبل

 اليدنم كلم هنأ مغرب ءضرألا ىلع قصبي وهف «يقالأللا كولسلاب هتعنيو يوارلا
 هتايصخشل هفصو يف اذكهو .هينيع يف لسكلا ودبيو ءلفط ءاطغل حلصي ًاريبك
 ف ةمزال تلكش لا ةيرتهسلا امأ ؛ةيصخشلا ىلع الاد نوكي فصولا نأ دج

E." كل 
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 بتاكلا رثأت لالح نم ءاحج كينكتلا اذه نأ ودبيف تايصخشلا ضعبل هفصو

 .داورلا ليج دنع ةمم تاك يليصستلا فصولا اذه نأ ودييو .ةيحرسملا ةباتكلاب

 هتغل هسفن تقولا فو ءةيك لا ظافلألاو ىحصفلاو ةيماعلا نم جيزم ةغللا -*

 ةيصحخشلا ركف عم قفقاوتت اهنأ امك ءلاعتفالا وأ فلكتلا ىلإ ليمت ال ةيئاقلت

 .ةيعامتحالا اهبيكارت مم قفاوتت تاملكي هتايصخش قطتعسي ثيح ءاهتفاقث و

 ميركلا نآرقلا نم تايآ نمضتت ىحصف ةغلب ملكتي ممعملا ذاتسألا لعجيف

 ةيقوس ةلذتيم تارييعت مدختسي نسحلا مادنملا وف يدنفألاو < فيرشلا ثيدحلاو
 ةيك رتلا تادرفملا ضعب مدختسي يبسك رشلا و "سنا اي سنالاو ظلا نيا" :هلوقك

 فلكتلا نع ةديعب ةيقار ةيبدأ ةغل ملكتي ذيملتلاو "حالف سيس بدأ" :هلوقك

 .ةمدختسلل هتغل يقف تيملتلا ناش هتأش كللتك يوارلاو «لاذتبالاو

 «ةصقلا تايصخش عم قفاوتت ةينف ةغل مدحتسي بتاكلا دج اذكهو

 نع ربعت تيح .ةسصقلا ق ةيعوضوللو ةينفلا هتلالد يوغللا ىوتسللا اذه توكيو

 .ةيصخشلل يركفلا و ٍقاقثلا يعولاو ةيعامتحالا ةبيكرتلا

 ققاوتل ءداورلا ليج مظعم دنع ادئاس يوغللا ىوتسملا اته ناك دقو

 راطقألا مظعم يق باتكلا اهشيعي ناك يلا ةيعامتحالاو ةيسايسلا فورطظلا

 .ةيبرعلا

 تاباتك مظعم ف هدمت ام اذهو ءةفطاعلل يلايخلا ريوصتلا ف فارسالا مدع -#

 تاق امك ؛ةنطاعلل يلايخلا ريوصتلا ف قارغالا نم اوصلقث ج يع ؛داورلا ليح

 .مشاه ةبيبل وأ تاريح ليل ناريج وأ «يطولغتملا لعفي
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 «ةفطاعلا ف فارسإلا نع دعتبا روميت دمحم نأ لحج "راطقلا ف" ةصق يقو

 حضتيو .هنم لعدت نود ضعبلا اهضعي عم لعافتت تايصخشلاو ثادحالا كرت و

 ءةهح نم ممعملا ذاتسألاو ةدمعلاو يسكر شلا نيب عارصلا مادتحا لالعع نم كلذ

 ةوسق مغرب و ءامهنيب عارصلا ةدح مادتحا مغرب و ءةيتات ةهح نم كيملتلاو يوارلاو
 عم فطاعتلا ريوصت ف لاغي مل بتاكلا نأ الإ نيحالفلا ىلع ةدمعلاو يسكر شلا

 .هنم لععدت نود اهفقاوم ددغ تايصخشلا كرت هنكل نيح الفلا

 روط ف تناك“ ةريصقلا ةصقلا نأل ؛ةيريرقتلاو ةرشابلل ىلع دامتعالا -ه

 هلوق ديرت امن حرصت ةيصخشلاف ؛ةيريرقتلا و وشحلا نم ايلك صلختت مل و «نيركتلا

 :يوارلل يسكارشلا لوق يف كلذ حضتي ءحيملت وأ ءاضإ نود يعامتجا دقن نم
 :ةلئاط ًالاومأ بلطتيف ميلعتلا امأ ءاغيش ةموكملا فلكي ال طوسلا نإ ءطوسلا"

 لوقيو ."دحللا ىلإ دهملا نم هداتعإ هتأل برضلل الإ نعذي ال حالفلا نأ ستت الو

 مكنأل برضلاب الإ مكر ماوأل نعذدي ال ةدمعلا ةرضح اي حالقلا" :ةدمعلل ذيملتلا

 اأ هيف متدحجو معتكل هعم مكعيتص متتسحأ محنك ولف «كلذ ريغ هودوعت مل
 رارضإلا ىلإ دمعف ءهيلإ متأسأ -فسألا عم- مكنكلو مكنواعيو مكعم فتاكتي

 ىلع ةمئاللاب يحنتو احالف نوكت نأ نيشهديل هنإو ءمكتءاسإ نم اصلخت مكب

 ف ةينفلا ةريصقلا ةصقلا هنم صلختت مل حململا اذه نأ ودبي ."نيحالاقلا كتاوحإ

 ةبيرق تناك اهنأ نع الضن نيوكتلا رولع ف لازت ام تناك اهنأل ءاهدهع لوأ

 اظ ةمزالام ةمسلا هذه لعح يذلا رمألا ءةماقللاو ةعوضوملا ةصقلاب دهعلا

 «ليقتسملا ىلإ رضاحلا ىلإ يضاملا نم ادبي ثيح نمزلل يديلقتلا ءانبلا 5

 اذهو ةرشايم هل يلاتلا ثدحلل ملسي ثدح لك نأل ءايجيردت ادعاست دعاصتيف

 ناسي



 يف حايصلا تقو ف أديت ةصقلا ثادحأ دمي ثيح "راطقلا قف" ةصق ف هدحن ام

 تقو نم يضردتلا دعاصتلا ف تامزلا اذه رمتسي و "نيا عصان حابص" :هلوق

 دنع ةصقلا يهتنتو ءهتعيض ىلإ راطقلا يوارلا لقتسا ثيح ىحضلا ىلإ حابصلا

 .هتعيض ىلإ يوارلا لوصو

 اي وأ ايقيقح ناكملا نوكي نأ بتاكلا صرحيف « تاكملل يجديلقتلا ءانبلا ا“

 حرسم تناك يلا نكامألا يهو «ةعيضلا وأ ءراطقلا ةطمغ وأ ع راشلا وأ تيبلاك

 تأل :ةعوضوملا ةصقلا يف اهنع ةمدقتم ةوطح ءانبلا اذه دعيو .ةصقلا ثادحأ

 ةيلايثلا نكامألا مادحتسا ىلإ نوليمي باتكلا ناك ةينفلا ةصقلا :لبق ام ةلحرم

 .ةيقيريفاعيملا و

 نولو ةوهقب نبيل" هتصق يف ةصاخي و ةصقلا ةياهن يق ريونتلا ةلقلل ىلع دامتعاللا -۸

 يوارلا لواتتيف ءةصقلا ثادحأ بتاكلا درسي اهيفو ؛ةعومجلا سفن نم "بارتلاب

 لحجر نم مطحت دق نبللا نم اردق دهاش موي تاذ فو ءحابص لك ةوهقلا عم نبللا

 جوزمملا نيللا اياقب تاسحليو نالفط لورهيف ءراطقلا امهيوكر ءانثأ هنباو
 عراوش لافطأ نم نيلفط تيأر" :ةصقلا ةياهن ف يوارلا فشكي انهو «بارلاب

 نسم بيج الام سباللا نم نيسبالا اناك و ةثداحلا ناكل تاقباستي ةيردتكساإلا

 امهتهبج ىلع مكارتت «مادقألا ييفاح «سأرلا يبراع ليلقلا الإ امهدسح
 اعكار هيلإ الصو املو ء«ةثداحلا تاكل اقباست .خاسوألاو تاروذاقلا امهسبالمو

 """."ةوهقلاب ال بارلا اتبل ناكو «نبللا ناسحلي اغيلو ضرألا ىلع

 ١ ۲ ۲س هسقن *"
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 ۳ هبت زيئاخ ره =

 اذإ و «يبرعلا انبدأ ق ةريصقلا ةصقلا داور دحأ *' ”ةميعن ليئاضيم دعي

 نإف .ناسيوم لامعأي اميس الو ءةيسنرف ةفاقث فقثت دق روميت دمحم ناك

 ءفييردئاك لاسعأ اميس الو ؛ةةيسسور ةفاقثت فقلت دق ةسيعت ليئاعخيم

 ىقلتي ناك امدنع كلذو .فوكيشتو «يکر وح ميسكمو ءيكسفيوتسوحو

 سردو ةيزيلمتالا ملعت هنأ امك ء١١1۹ ةنس ايسوري ةقاتلوب ةعماج ف هتسارد

 ىلع عالاطإلا هل تحاتأ ةفاقثلا هذهو :نطنشاو ةعماج ف يزيلخإلا بدألا

 .برعلا ءايدألا عم محتلي نأ عاطتسا رجهملا فو ةيكيرمألاو ةيسورلا نيتفاقثلا
 تاريح ليلعع تاريح و نوتقلا ةلمج بحاص ةضيرع بيسن مهتعيلط قو

 ةحنحألا" ةصق لثم ناربح صصق ضعبب ةميعن ليئاخخيم رثأت دقو

 .ناريح اهيف عقو يلا ةينفلا ءاطحألا اهيف زواجتي ةصق بتكي نأ دارأو ' 'ًةرسكتملا

 اس ناک” هتعومت نمض ترشتو "ةديدملا اهتتس" ناوتعي هل ةصق لوأ بتكف

 ةنس "رباكأ" ءامه نيتريعأ نيتعومم كلذ دعب بيتك و ١, 5079 ةنس "ناك

 ةريصق ةصحق لوأ دعت "ةديدحلا اهتنس" ةصقو ١. 8455 ةنس "ةطب ويأ"و

 و او ا ن لااا ويقل

 لا يسورلا باداللاب فشلت دقق ءيسبرعلا بدلا يلا زرابي روح مش نيل برعلا ءابدألا بحأ ةميعل لياضيم دعي" "
 نيظسلف ةيعمج ةقنث يلع اثرعيم ١5١1 ةحس ةقاتلرب ةعما# قصتلاو ايسور لإ رفاس ءامنسع هتايح ةيادب

 ةدلبب رقتساو 1818 ةنس شير قا هيأ ةبحصب كروريربت لإ رفامو «ةيروطاريمالا ةيسكفرئرألا ةيسورلا

 قرقملا اهيف سرحو 4١515 ةنس نطشاو ةعماجت قحتلا مث :ةيرطالا ةقللا سرعو نطشاوب مالارالا رز
 ف ىرصأو بادآلا ف سويرولاكب ةداهش ىلع لصح نأ دعي ةعبادشا هذه نم حارقك ١533 ةنس لاو بدلا

 .ن ىلغتا , اب ةع "اك اه ناك“ نارنعي ةيصصق ةعرس# هلو نويينرسكسلا مايمألا راثآي .فشتو .قرشملا

 ٣ د ا س ٠ د نص یاس ےک قس وب دم
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 خيش فيصان وبأ خيشلا بلاو «تانب عبس هل بأ فطاوع ريوصت يهو ءامئاد

 لظو ءدنوب هقزري مل هللا نكل هدحو هيبأ نع ةخيشملا ثرو دقو يوی رب ةيرق

 عبس هل حبصأ ىتح .ىنتأ دلوي اركذ دولوملا نوكي نأ رظتنا املك هنأل اتيرح

 بارتلا اهعدوأو اهتدالو دعب اهلمح و ةريمألا ةدولوملاب هقيض دعشا هنأ ىتح ؛تابي

 .ةصقلا ةياهن ىتح اتيرح لظيو «ةسينكلا فل ربوتصلا ةباغ يف

 ةريصعقلا ةصقلل ةينغلا حمالملا ىلع اضيأ ةصقلا هذه يف بتاكلا دمتعاو

 :اهتم و داورلا دنع

 بألا اهب رج ىلا ةيسفتلا تالاملا ةصاحع و ةايحلا تايئزمج يليجستلا دصرلا - ١

 ءا ادصر هل ةيتاسنإلا رعاشملا بتاكلا دصريف ديدحلا هدولوم رلطتني وهو

 قرألا تالاحو ديدملا دولوملا داليم هراظتتا ةلظحل بألا رعاشم ريوصت لثم

 ريوصت دنع يهتني فصوو «قيقد يسفن ليل اهيف ةصقلاو" هباتنت يلا رتوعلاو

 اهنسفأ ثيح رظاتتلاو قيسنتلا اهصقتتي نكلو «ةريغصلا ليصافتلا و تاقيرملا

 000" يوصتلاو فصولا ف ف حاحلالاو ليختلا ق قارغإلا

 دولوملل فيصات وبأ خيشلا راظتنا لم ثيح «ريونتلا ةظحل ىلع ةصقلا دامتعا ٣-

 ىضشنأ دولوملا يتأي ثيح ءميقعلا راظتتالا رس انل فشكت نيلا ريونتلا ةظلل ريمعألا

 بألا تاعقوت ريغ ىلع

 دولوم لكل بالا راظتنا لحارم ةصقلا روصت ثيح نامزلل يديلقتلا ءاتبلا 9

 نس أدبي كامزلاف ءىقتأ دولوملا يتأي ةرم لك يقو عباسلا ىتحو لوألا نم ةيادب

 1 1[ من ضع 1 33 E A هج + قلي كرر لیلا ةا :مهنأ لاما 9

 انيرت



 ور ایج .صصق ل يض' .تأ هرلا ام ۳ اف ناش اغ ردت دعاست دعاسصتي و لبقت ١ لو يضالملا

 يلا ةتكمألا يه ةسيدكلاو ربونصلا ةياغو تيبلاف «ءناكملل يديلقتلا ءانيلا - ٤

 ةلحرم ف امك ةيقيزيقاتيملا وأ ةيليحتلا ةنكمألا ىلإ أجلي الو ةصقلا اطوح رودت

 .ةعوض ولا ةا

 حرصي بآلاف «ةسصقلا ثادحأ مظعم يف ريرقتلاو ةرشابملا ىلع دامتعالا -ه

 هل هراظتنا لاط يذلا ملحلا ةباثع نوكيس هنأل ركاذلا بامتإ يف هتيغري ةرشابم

 هس رسبت ييو عفت ورث تیت و وو تح ص زاکعو ؛ةتايحح ملح" هنآ هت لوقي

 ۸۲ * سامع

 تاريبعتلا همادختسا نع الضف «ةرشابم هلوق ديري اع حرصي بئاكلاف

 ف لحدتي هتأ امك ءهتايصحش ةلاح سكعت الو بتاكلا ةلاح سكعت يلا ةيفوصلا

 ةينفلا ةريصقلا ةصقلا بويع مهأ نم اذهو اهسفنب اهرئاصم ددحت تايصخشلا

 .داورلا ليج ملقعم دنع

 ةصاخيو .بتاخلل ةعومجلا صصق ةيقب ي اضيأ تامسلا هذه دج اذكهو

 ١۹٩ ۵ ةتس "رقاعلا" هتبحق ي

 و ةعش ةنس ناحل ءليسانلل عه "نا ام ناك" :ةبيسن ليلاصيم ؟"*”
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 : ديبع ىسيع - ج

 ترقلا لئاوأ يف ةيئفلا ةريصقلا ةصقلا داور دحأ !*"*دييع ىسيع دعي

 ايرت ء١۹۲١ ةنس اه ناسحإ :امه نيتيصصق نيتغوممج بيتك دقو ءس ر شعلا

 ةاسأم كل انأ تاه ناسحإ : يه صصق سفح تنمضت ؟لوألا ١. ۹۲۲ ةنس

 صصق عيرأ تنمضت ةيتاثلاو ماه تسكح تارك ذم «ةيئاستلا ةعزتلا ءةيورق

 .ةريغلا يكامسألا ةهي لحس «وتيراكلا ايرث : يبه

 حيضوتل -ليثمتلا ليبس ىلع- ىلوألا ةعوملا صصق ضعي دنع فقنو

 : حمالملا هذه لتمتت و بتاكلا دنع ةيتفلا ةريصقلا ةصقلا تام مهأ

 بتاكلا نأ نم مغرلا ىلعف «ةيعقاولا ةيقيقحلا ةلكشملاب ةيسنامورلا ةيؤرلا جرم -1

 فصولاب ادي هنأ الإ "ةيورق ةاسأم" هتصق يف ةيورق ةأرمال ةيناسنإ ةاسأم درسي

 ف ةيرقلا لاج فصوب ديبع ىسيع ادييق «يقيرلا تاكل تايلامدا- يسنام ورلا

 اسم "الط" فارطأ ىلع ءاضيبلا هتستسأ رجقلا رشت :لوقيف حابصلا تق و

 تامست “لإ هللضتي "لل قيمع مون يف ةقرغتسم ةدلبلا تناك و ءةباللح ةراضنب ىشوم

 يفاح ىلع ةسورغملا يليملا زيسللاو توتلا راجشأ تاقيرو بعادت رجفلا

 رحألا نآ نمو ؛ةرواخلا داليلا ىلإ يدؤت لاو «ناطيغلا طسو ةطوطخملا «قيرطلا

 دقو ؛ةيماش ةيحيسس لرصأ نم هترسأ نأ وقير «رعالقلا يع نكست ةطسوتم ةرسا يف اكل يرسم بتا وه "57

 لس ناو "لوز"و ”كارلي" بدأ ةسساغو يسرقلا يسسصتلا بدلا يرق لاصتاو :ةيسنرف ةقاقث اظ ناك

 يرسم بدأ قلت نيسبحتتل نم ناك و ؛ةيحرسللو ةيسيسقلا ةيادكلاب افرهش تاك“ دعلاو .يعاررلت كانبلاب

 يبصصقلا بدلا لكيس دما .د رظنا .هرمع نم نيثالعلا رمغ يف رهو هئامآ مكي مل و 1۹۲۳ ةحم تنام هنكلاو

 . ۱۲ ۹ ع قیاس رش سابه عال ۰۳ قياس يقع يي هذ 3 نع
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 207 "اهتالحر نم ةدئاعلا رايطألا ديرغت «عطقتم براضتم ديرغت

 ةصق لامك ءثىدحلل ةيروعشلا تالاا عم قفاوتي الا دق فصولا اذهو

 ةدئاس ةه اهتأ ودبي ةصقلل ةيسنام ورلا ةيحاتتفالا نأ الإ "راطقلا ف" روسيت دمحم

 يلا ةعوضوملا ةصقلاب ةينغلا ةصقلا دهع ةئادل كلذو «داورلا ليح صصق يف

 نايحألا ضعب يف نوكت ةيسنام ورلا ةعرتلا نأ امك .ةيتايبلا بيلاسألا ىلع دمتعت

 .شيعملا عقاولا يق ةدوقفملا ميقلا نع اضيوعت

 ناسحإ نأ نم مغرلا ىلعف "متاه ناسحإ" هتصق يف اضيأ ةعرنلا هذه دحنو

 ايلاثم اغصو بحلا فصت اهلعجي يوارلا نأ الإ نيترم اهقالط ةاسأم شيعت ماه

 ...يدلاو وه اذه" :اهتقيدصل لوقتف ةيعقاو ةشياعم ةلكشملا شياعت الو اسال

 ةلعشلا كلت بحلل ىنعم نوفرعي ال انلاحر نم ميظع ددع ةلكاش ىلع وهو
 ماقت يذلا نيتملا سدقلا دامعلا كلذ ءاهئاردأ نم ةيئاسنإلا رهطت ىلا ةيوامسلا

 “"."ضيرشلا بحلا نولهبي مهنإ معن :ةرسألا هيلع

 ثيح «ديبع ىسيع صصق لك يف عقاولا تافيزح لكل يليجستلا دصرلا -
 ةك رح فصيف «ةيلايخلا دهاشلا ريوصت ل ىلاغي ال وه ايليصفت افصو دهاشلا فصي

 لاحر نم نيحالفلا نم ةعامج تذعأ " :الثاق "ةيورق ةاسأم" ةسصق يف ةيرقلا لهأ

 «نيطلاو صوبلا نم اهيلغأ ديشملا ةماضتملا خاوك ألا نم قفدتت لافطأو ءاسنو

 تاطيقلا ىلإ رقبلا نودوقي لاقطألا ذعأف ءداتعملا يمويلا هلمع ف لك عرشو

 .ةرهاشلا ة١ 4 £ ةعبم ةيعوقلا رادتا ۲۴ح ماع تاسحإ ةعرس# :فيبع يسع 1“ ']

 ىلع 13
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 657 "ييسربلا ىعريل

 لوقيف «ةيصحخشلا ةفاقث عم قفاوتي يذلا ردقلاب ةيماعلا ظافلألا مادحتسا -»

 ينج ام" :اشايلا ةقيدح يف بعلت ةريغص لارت ام يهو ةمطافل اشايلا ني يرضقف

 ."ةسورع اي انايو ييعلت

 دعتو «ةيصخشلل ةيفاقثلا و ةيروعشلا تاالادلا عم قفاوتت تاريبغتلا هذهو

 نكي ىل ديبع ىسيع نأ ىلع ؛ةعوضوملا صصقلا يف ةفولأم نكت مل ةمدقتم ةوطح

 .قايسلا يف ةينف ةرورض اطو ةريصق المح تناك اذإ الإ ةيماعلل اسمحتم

 اه وانت يلا تاعوضوملا نأ نم مغرلا ىلعف ءةفطاعلا ريوصت ف فارسا مدع -#

 ةعزتلا «ةيورق ةاسأمو ناه ناسحإ لثم هصصق يف يسفنلا بئامجلاب طيترت

 ةيعوضوم ةيؤري ةفطاعلا روص بتاكلا نأ الإ بغاه تمكح تارك تم «ةيتامسناإلا

 ىسيع زیک رت عم ىفانتي ال اذه نكلو .اهريوصت يف غلابي ملو «نايحألا نم ريثك يف
 .ةيسحخشلل ةيسفنلا بئاوجلا ريوصت ىلع دكيبع

 ةصقلا درسي هنأ تيح ءةصقلا ةياهن ف ريونتلا ةلفحل ىلع هصصق دامتعا -ه

 :؛يقتتملل اقوشت كدعي يك .ةياهنلل ةلكشللا لح كريو فلكت نود ةينف ةيئاقلتب

 للطي نأ دعب ءةاسطاف لتقممي ةصقلا يهنستت ثيح "ةيورق ةاسآم" هتسق ف كلذ دمت

 «ةقلطاعلا و بحاولا نيب يساقلا يسسقتلا باذعلا نم يتاعي ليللا لاو ”دممع"

 تافصاولاو ريياعللا بالقتا ةجيتن ةيصخشلا عايضب امئاد بتاكلا صصق يهتنتو

 .نوكي نأ بجي امو نئاكأ وه ام نيب ةيعامتحالا

 نير و 7
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 بتاكلا ةيغرل اذه عحريو ءدرسلا ف ةيباطنلاو حاصفإالاو ةرشابملا ىلإ ءوحللا -5

 لا ةصقلا يف اهتقيدصل ماه ناسحإ لوقت هتايصحخش باسل ىلع هتركف ليصوت يف

 ابلق سيلأ ؟ديدحخلا اهحوز ىلإ ةقلطملا ةأرملا لمحت اذام مث" :ناونعلا سفن لمحت

 مظعم د اذكعو ."لوألا اهقالط نم بستكملا دقحلاب ابعفم اًضيرم ابطل

 .ةرشابملاو ةيريرقتلا ىلع دمتعت هصصق

 ليج لك صصق تأش هنأش- ناكملاو نامزلل يديلقتلا ءانبلا ىلع دامتعالا -

 لوأ نم اعم ناترتقيو ءايدعاصت تامزلاو ءايعيبط نوكي ناكملا ثيح -داورلا

 لك يف ءامبلا اذه دن و ؛ناكملا عم اقفاوتم ريسي نمزلا تأل ءاهتياهت ىتح ةصقلا

 نيرشعلا ترقلا لثاوأ ف داورلا ةيقب صصق يق حسالملا هذه دمحم اذكشو

 eT - 2 نشالا رهاط دوسمختو
 3 روسی كوم ۾ 6 كييع كتا لبق

 لاس يف امي الو ةيسترقلا ةفاقلا الص ىلع ناک و ءرماظلا يش ةطسوتم ةرسأ يق هنو ديبع یسیع قيقش وه
 ارجتم رادأ مث "ناعم" رصتم يا ةراصتلا لا ف لمعو ءديعأ توم دعب ةييدأللا ةياتكلا نع فرصناو ةصقلا

 هلو +083 كنس "يلوم سرد" يه ةيسسن ةعريمج هلو ء١۹7١ ةنس اوتو ه :للبنلا رصف ع راش يلا ةشمقألا عيل

 .ةقباس مسسارم رشح سابعو يقح ىش ظا .ةعرمشا مهنه ةمدقم يا اهرشت ةصقلار بدألا يل ءارآ
 ةس ردم هميلعت ىقتتو ءةطسرتم ةرسأ يف ةرهاقلاب بدير ةديسلا يح ف ١ 44 ةنس نيشال رغهاط دوم دلو '"''

 ل اسدنیس لسعو دنا ستعهللا ةيمردع العلا ةسارتقلاو ةينرئاقلا ةي ريدا ةسرعللاو قيئادعبالا يلع دسم

 قاق تناقش و 45 ۹د 14 ةنس تئامو 15837 ةتس شاعملا لإ ليحأ ماع ريدم ةجرخ لصوو ميظعلا ةحلصم

 عرقا ةحم نأ يكبع 1895 ةلس يالا ةيرشس يع ةيسصصق تاري كالت هاو ؛ةيسورو ةيسترفو ةيزيلف]

 1 ة٣ ج ةحس مآ "لب مارس يه ةدحا و ةياور هلو +95 14 - ةت رئاطلا باقتلا

 يلا ةيدألا ةيملعلا ةعيبلا هده يف اشو ةرهاتلاب ةداعم بردي رويت لردع ١ 854 ةنس دلو روت دریغ "77

 فباصأ ضر اهمتي مل هلو العلا ةعاررلب حشا مث ةيرئادلا و ةيقادبالا هيجسارج مآ دقو ءتيبلا اذه اهب قرع

 سصصسقلا ضعي هياتكب ىت مث رعشلاب هتايس ادب دقو :ةلطرلل هحايحلا مفعل مث بدلا ديدشلا هطنتراللو

 ةداعص برد نيب هلق تاك دقو دعم هيعأ .تاهيجرتي ةيعقارلا و ةيدللا ةعقلا ىلإ لرم مث .ةيقطاعلا ةيلايتلا

 نيد



 نكن 5 0 نحل 0

 27 يناريالا نيدلا فيس دومحمو 2” "”داوع قيفوتو

 شر هقلاوأ تاك“ ثيح يرصلل فيرا ىرق ضعبو : يناثلا اطزتم تيس س نيعو لوألا ةرسألا لرتم ثيح
 مئ ۹ ۲۷ س ابرز هرفس نأ امك كيصصق براو تاريح هياكإ لا ےک رثأ لثحتف اثط ناك ءةيعاررت

 ةيصصق تاع رم بشل و :«يسيروألا بداألاب هنا دقز ماوعأ ةثاللث نع رثكأ ارسيرس لا هتماناو ٠87+ 4. ةتس

 اقش يع وارتا لاق ؛نيبخلا ىلع بروم :ةيسسقلا هتاعوس# معأ نمو تالاقمو هتتايصرسمو .تءاياورو

 ءةديدص ايند ءتررلاث ءيراوضلا نبأ هريلغ سنار ماع لك هه تاس تاطيعلا تنب مالا شلع ءةظيعغ

 يقع ييو ت دس يسعصتلا بدألا لكيش دما .د :رظتا .اهريغو فامان راستا ءلخشلا ةن ءروفنطلا تن رهت

 ,؟ 5 ۹یع رصاعلا يبرعلا يدألا فيض يكرشو ٠١۷١ ج لباس رضع سايع 1٩ ىع ةيرضملا ةضقلا رجش

 يبصلا ؛يبع ةيصصق تاهرمخ ثالث ردسأو هاي ةلذم يسصقلا نقلاب الوغشم للق ينادبل بتاك“ داربع قيقرت "''
 5 554 ةنص يراتغت بكا ف 7# ةنع فرسلا سيمق تق ةت مج رشات

 كنم ةيفلا ةريستلا ةسقلا بكب قلو ىلشلا هالب نم يبرتطل فصتلا لإ احل «يلارياللا نيدلا فيس دوممع 7

 لقل أم ٠ ةدد ةنس سانلا عم ء١3۳١ كنس طرشلا لول يه ةيصصق تاغرسخغ ميرأ هل رهعو «تاعيتالالا

 ء١ 1د ةنح يللا يهح نشم 15555 ةنس نمل
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 ةيؤرلا لكشتو ةيعقاولا

 (ةيعقاولا ةريصقلا ةصقلا)



 ةبؤرلا لكشتو ةيعقاولا

2232 

 :ممنكم

 لع نأ ةيبرعلا ةيصصقلا تاساردلا ف فولآملل اقفو يهيدبلا نم تاك

 ةيؤرلا تال كللذ لاعقت مل اننأ الإ ءةيسنامورلا ةريصقلا ةصقلا نع الاقتسم افعبم

 تايادب ضعيو :ىلوألا تايادبلا ةلحرمع تنرتقا ةريصقلا ةصقلا يف ةيسنامورلا

 ليكشتلا نيب الل دعت ام ” اريثك ةيؤرلا هذه تتناك و ءةيتفلا ةريصقلا ةسعقلا

 ةجلاعماهحلاعيو ةيعقاو ةيضق حرطي بتاكلا نال ءةيركفلا ةيؤرلاو ٍنيفلا
 .ةادألاو ةيؤرلا نيب ضقانت ثدي مث نمو ءةيسنامور

 اوحلاع نيذلا ةريصقلا ةضقلا باتك مطعم نأ نم كلذ ىلع لدأ سيلو

 نع لدع مهضعب نأ لب ءزيمتلا مهصصقل بتكي مل ةيسنام ور ةحلاعم مهصصق

 نع ًالضف .©”0ةياتكلا نع فقوت رحآلا ضعيلاو «ةياورلا ىلإ ةريصقلا ةصقلا ةباتك“

 لماك دومعمم باتكلا ءالؤه نمو :ءمهصصق مظعم ف ةفولأملاو ةيطمنلا ةحاعملا

 دوس «جرف دمحم «يتابقلا نيسح «سنؤم نيسح :ميهاربإ ديسلا تزع «يماحا

 يف ةمينغ وبأ يحبص دمحم و «نيهد حالص «سولقلا ديع ناسحإ «يحبص

 داوفو 1۹٩١ ةنع "فير و خيير“ يه ةدحار ةعوستب بنك نأ يقلع يلع نم لك ةيانكلا نع شقرت نيم

 . 18 4 £ ةنع حرج خيرات يه ةلحا و ةعومستج بيتك“ نأ دعب .بياشإا
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 ,"ءاوضأ و ءاونأ" هتعومع ي يلايكلا يماسو ء١۹۲١ ةنس ”ليللا يناغأ" هتعومج
 نق نأ ىلإ عحري باتكلا نم ديدعلا صصق ف ةيستام ورلا ايؤرلا حاج مدع لعلو
 نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف ىلوألا ةيتقلا هتأشن فنم طابترا يبدأ نف ةريصقلا ةصقلا

 اهقدص طابتراو ؛ةطسوتملا ةقبطلا اياضق ةصافجو «شيعلل يتايخلا عقاولا اياضقب

 اهحامت ببس ناك عقاولاب اهطابترا نأ لب .عقاولا نع اهرييعت ىد فلا
 .اهروطت و

 ةيؤرب اهحلاعيو ةشيعم ةيعقاو ةيضق ام بتاكأ لواسي امدنع مث نمو
 قادألاو ايذرلا نيب ضقانت ثدي ذدئنيح عقاولا عم قفاوتت ال ءةيفطاعو ةيسنامور
 ,ةريصقلا ةصقلا ءانب ف نيف للعع ىلإ يدؤي صضقانتلا اذهو

 یف ازراب احلم تلكش اهنأل «ةيعقا ولا ةصقلاب انمامتعها ءاج كلذ ىلعو

 ىتحو ؛نيرشعلا نرقلا نم ثلاثلا دقعلا لئاوأ نم تدتما ءةريصقلا ةصقلا ةريسم
 نيمزلا داتتمأالا اذه و .ماشلا دتل و رسم يف الذ و ءدتم سكاسلا دقعلا تتاياهن

 امك «عقاولا اياضقي اهطابترا ىلع و ةيعقاولا ةريصقلا ةصقلا حاج ىلع ليلد ريح

 حمالم اه ةلقتسم ةلحرم لكشت مل ةيسنامورلا ةريصقلا ةمعقلا تأ ىلع اضيأ لدي

 ةصقلل ئئفلا روطتلا قايس يف ةضراع تءاح تالوامم اهنكل ؛ةزيمم ةيتفو ةيلحرم
 لفي ثيح ءةيعقاولا ةصقلا تالواحملا هذه قبستام ايلاغو .ةيعقاولا ةريسهقلا

 ةيعقاولا هتيؤر لكشي نأ ىلإ يسنامورلاو فلا بيرتجملا ةلحرم ةيادب ل بتاكلا
 .ةقداصلا ةيتغلا

 ديبع ىسيع لاثمأ داورلا ليج مظعم اهب يداني تاك يلا سسأألا لعل و

 دعت اهنأ الإ -ةينفلا ةلحرملا يف تاك اهتأ مغرب- ةيعقاولا ةقيقحلاب مازتلالا يهو
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 ةضراع تناك .ةيسنام ور تال واح نم اهللخع امو ةيعقاولا ةعقلا ليكشتل اصاهرإ

 ةلحرملا رارغ ىلع ءةزيمن ةينيرات ةلحرم وأ القتسم ايتف ايهذم لكشت مل و

 .«تيدحلا رعشلا يق ةيسسنام ورلا

 ةلحرم اهنأ ىلع «ةيعقاولا ةريصصقلا ةصقلا لوح ايمامدها زك رم انه نمو

 .ثيدحلا يبرعلا انبدأ يف ةريصقلا ةصقلا روطت لحارم نم ةثلاث

25 

 :لماوغلا

 اهتم ؛ةيعقاولا بوص ةريصقلا ةبحقلا روطت ىلإ تدأ ةديدع لماوع كاته

 .ةيفاقث و ةي راس و ةا و ةيسايس و ةيتف لامار

 عبرلا ذنم ةريصقلا ةصقلا نأل ءلماوعلا هذه ةمدقم يف ئفلا لماعلا يتأيو ١-

 ءاهتيؤر جضنتو اهسسأ لمتكتو اهغالم ددحتت تأدب نيرشعلا نرقلا نم يناثلا

 دعت ةيعقاولا ةصقلا نأل ءةينفلا مهتاودأ نوروطي باتكلا لعح نقلا جضتلا انهو

 .ةينفلا ةدايرلا ةلحرم يق اهنغع ةروطتم ةلحرم

 نع مهاضر مدع ةجيتن ءاح ميدقلا بدألا ىلع باتكلا ضعب در لعلو

 عقاولا يكامي يقيقح نف ىلإ مهعلطتو ؛ةمحرملا وأ ةعيدقلا بادآلل ةاكاحلاو ديلقتلا

 الوأ صلختي نأ بجي -ةايحلاب اريدح نوكي يك فلا لمعلاف" .ةيقيقح ةاكاح

 نأ بجيو .دالبلا هذه يف مدقت لك لقرعت يلا ؛:ةيعحرلا دويق نم ءيش لك لبقو

 ءانرعاشم نع رييعتلا يف اقداص :ديلقتلا نع ًاديعب ينحألا ريثأتلا نس اصلاح توکی
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 ءةغللا تالامي ف توددمي ءايدألا اندجو كلذلو ؟**7".انصئاقن راهظإ يف ائيرح

 ةايحلا ضين نع ربعت ةيعقاو ةغل ىلع اودمتعاو «ةينايبلا بيلاسألا نم اوصلختق

 , ةيم ويلا ةيتايححا تاس رامملا نع ريعت و ءاهعكا وو

 ىلع اودمتعاو ؛ةيصخشلل ةيقيزيفاتيلا ةيؤرلا نم اضيأ باتكلا صلختو
 ناك نأ الدي ضعبلا اهضعب عم لعافتت تايصخشلا اوكرتو ءاط ةيعقاولا تامسلا

 اني نامزلاو ناكملل مهؤاني حبصأو .ةيصخشلا يعو ىلع هراكفأ ضرفي بتاكلا

 .قايسلا يف يوارلا اهحرطي يلا ةيعقاولا ةيؤرلا عم اقفاوتي ىتح ايعقاو

 ضعب ىلع تأرط يلا تاريغتلا ف يعامتحالاو يسايسلا ؛نالماعلا لثم ¬
 داليلا يف لالقتساالاب يدانت يلا ةينطولا تاكرخلا تدادزا امدنع ءةيبرعلا داللبلا

 قدصب هنع نوريعيو شيعملا عقاولا نومهلتسي باتكلا لعح يذلا رمألا .ةيبرعلا

 دوم لوقيو ؛قارعلاو ماشلا دالبو رسم يف ةريصقلا ةصقلا ف كللذ دج «نيف

 اذإ الإ بدأل دول ال" :ةيعقاولاو ةدايرلا نلحرمل نيرصاعملا باتكلا دحأ روميت

 لك قف اهعيشأو هحلارع ىقمعأل اروصم ناسنإلا نع ريبعتلا قداس ناك

 007" ناک

 ةيبرعلا دالبلا لالقتساب تطبترا ةيعقاولا ةريصقلا ةصقلا نأ دمخ كلذلو

 ف اميسالو «ةيناثلا ةيملاعلا برملا باقعأ يف ؛لالتحالا ىوق نم اهصلخت و

 ءاطالقتسا ةيبرعلا دالبلا مظعم تلات ةلح ركلا هذه يفف :؛تايتيتسلا و تاينيسمتللا

 يضاملا ماهلتسا نم الدبو ءشيعملا مهعقاو نع نوريعي باتكلا دأ مث نمو

 ى١ 158 ةد ياع و رجلا ةللج تین بدأ ر دیس بناات ییز روف نع ب

 ؟ 097 سس ١ 1۳ دنس ةيرسلا اتنه ةع لالظ :روسيت درم "77
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 لحب رضاحلا نودسمي اوصبصأ «ةيرامعتسالا ىوقلا مامأ ةرباغلا مهدامبأ اودسحيل

 راهدزا نايحالا نم ريك ف نمازت لب .ةيعامتحالا هبيكارت تاريغتو همالآ و هلامآ

 ةياديو «تاينيعبرألا رححاوأ ف امك ةيررحتلا ةينطولا تاك ر لا عم ةيعقاولا

 ضعي يف تاينيعيسلاو تاينيتسلا لئاوأ فو ءماشلا دالبو رصم يف تاينيسمنلا

 ةصقلا يف العم ةيعقاولا روهظ رسفي ام اذهو :يبرعلا جيلخملاو يبرعلا برغملا تادلب
 .ةيررحتلا ربمفوت ةروث ءانثأ ةيرئازمللا ةريصقلا

 بهاذملا ىلع ءابدألا عالطا يف يقاقثلاو يراضحلا ؛نالماعلا لشو -۳

 دقو :يعقاولا بهذملا ةصاخو ءايسورو اكيرمأو اسنرفو ايناملأ يف ةيبروألا ةيبدألا

 يلا ةيبروألا بادآلا ةعيلط يف يسورلا بدألا ىلع برعلا نيفقثملا حاتفنإ ناك

 برعلا باتكلا نم ريبك ددع علطا دقف .ثيدحلا انيدأ ف ةيعقاولا باتك" اهب رثأت

 ءيكسفيوتسيدو «يوتسلوتو «نيكشوب و «لوحوح تاباتك ىلع تايتيثالثلا ذنم

 امك .ةيعقاولا تامسلاب ءالؤه تاباتكأ مستتو «يك روغ ميسكمو فينحرتو

 ءرجقلاو ءروفسلاو ءيعوبسألا غالبلاو ءلينلا يداو لاشم دئارحلا ضعب تناك

 هرودب اذهو .نرقلا اذه نم تاينيرشعلا رحعاوأ يف يسورلا بدألا عئاور رشدت
 اذه ققاوت نع ًالضف .يعقاولا يسورلا هبدألاب رثأتلا ىلع برعلا باتكلا دعاس

 ةيررحتلا ةينطولا تاك ر حلا باحصأ اهب يداني يلا ءةيروتلا تاعزنلا عم بدألا
 لشم ةفيدملا ةسردملا باحصأ لعح يذلا رمألا .ةيرامعتسالا ىوقلا نم صالخلل

 ةرورضب وداني نويشالل رهاطو «ديبع هتاحشو «ديبع ىسيعو «ديعس ريح دا

 .شيعملا عقاولا ةقيقح نع ةريصقلا ةصقلا ريبعت

 رمع نم لك ةيدقنلا تاساردلا لاح يف اضيأ موهفملا اذه خسر امك

 ةيبدألا ةايحلا يف ةيكارتشالا ةيعقاولا ميهافم اخسر دقف ءيرومعع فيئرو «يروحخاق



 اهب ىدان يلا «بدألاو نفلا يق ةيداملا ةيرظنلا سسأ ىلإ امهدانتسا لاللح نم

 روطت عمو ١۹۱۷ ريوتكأ "١ ةروث بقع ةيسورلا ةيكارتشالا بازحألا باحصأ
 اندحو داورلا دعب ام ليج دي ىلع ةيناثلا ةيللاعلا برحلا دعب ةريصقلا ةسقلا

 تاينيرشعلا ل تاصاهرإلا ةلحرم نم لوحتيو دادزي يعقاولا بدألاب مهمامتها
 ريبك ددع دنع ةيتاثلا ةيلاعلا برحلا دعب راهدزالاو جضنلا ةلحرم ىلإ تتاينيثالثلا و

 ضعب يف راهدزالا ف ترمتسا مث .قارعلاو ايروسو رصم يف برعلا باتكلا نم
 .تاينيعيسلاو تاينيتسلا ف يبرعلا جيلتلاو يبرعلا هبرغملا تادلب

 ف

 : موهكملا

 هدقن ف "تناك" ثدمت دقف ءبدألا لبق ةيعتاولا موهقمم ةفسلفلا تينع

 جنيليش مدقو «ةيعيبطلا فادشهألا ةيعقاآ و و ةيلاثملا نع ء١ ۷۹١ ةنس صلاخلا لقعلا

 دك زت يلا يه اهنآ ىلع ةيقسلقلا ةيعقاولل افيرعت ١1528 ةتس هتالاقم يدحإ ل

 .تاذلا ج راح وه ام يأ ءانأ اللا

 يه ءةيعقاولا ةفسلفلا تحبصأ و. «بدألا ناديم ىلإ موهقملا اذه لقتنا مث

 .عقاولا رغ تافسلفلا تهمتا تيدحلا رصعلا يو «ةيلاثملا ةفسلفلا لباقت يلا

 ةيعامحالا تافسلتقلا ترهطظنف :ةفلتخع ًالاكشأو اروع كلذل تدذفتاو

 عقاولاب طبترت اهلك و .ةيداملاو ءةيدوحولاو ءةيبيرحتلاو ةيعضولاو ةيكارتشالاو

 . يتايبللا

 لو «بدآألا ىلع ةيعقاولا حلطصلملا اذه قبل نم لوا مع تاللا باعكلاو
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 نوح طيسبيلا يئدبملا هلولدم نكلو تاملألا نييكيتتام ورلا ءابدألا نيب عاش تأ ثيلي

 باتكلا هب رثأت مث ءنيعم بهذم ىلإ ةراشإ وأ «ةيبدأ ةسردم ةيأل اديدحت نعي نأ

 فاتسوح يسنرفلا دقانلا همدختساو ةيعتاولا هيلع اوقلطأو ١۸۲١ ةنس تويسترفلا

 لالحخ نم الإ ةقدب ةيعقارلا ةملك لولدم ددحتي لو :ىدفاماتع 8لمسعانع شنئاللب

 يناس نم نييليكشتلا داقنلا نيب يضاملا نرقلا فصتسم يف تبشت ةداح ةموصح

 .رخأ بتاج نم 0و همن يرولفماش" وه ةيناثلا ةحردلا نم يصصق بتاكو

 ايث عسقاولا ليلو ةيعقاولا ىلإ اهيف وعدي تالاقم رشن بئاكلا اذه نأ اهارحفو

 ۷ بت

 يف كلذ ناك ءكازلبو لادتتس لوألا ليحلا يف حلطسصلا اذهب نيع دقو

 رثأت دقق ءايعقاو ىمسي نأ ضفر "ريبولف" لثم يناثلا ليخلا نكل «ةيعقاولا ةيادب

 هتعومجنب ١847 ةةساهبتك يلا كازلب ةمدقم دعتو ءالوزو نيت تيلوبيه

 .يبعقاولا بهذملا نع انالعإ ”ةيرشبلا ايديموكلا" ةيصصقلا

 ۸ت٤ ةلس سميج يرته دنع اكيرمأ ف يبهذملا اذه كلذ دعب رشتا و

 بتاكلاف ءيضاملا نرقلا نم تاتيتسلا يف ايسور ف ةيعقاولا حلطصم مادختسا ديو

 يعقاولا يسورلا بدألا ف زريو هركفي ًالماع الإ سيل سورلا داقتلا دنع يعقاولا

 .يوتسلوتو «يکسيف و تسي ود

 ةيعقاولا ةيرلغنلل يعرشلا بألا وه دقتلا يف يعامتحالا هالا نأ عقاولاو

 امتع ؛ةضينلا رضع ىلإ هروتح دعمت يعامتجاللا دقنلا نأ مغربو ىبدألا يف

 ١س دالا خادبألا يف ةيقارلا جهتعم :لضق حالص .د
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 ناسي لئاقلا ادبملا راكتفأ نم هترهص اميف تكر تو ءديدلاو ميدقلا ةكارعم تيشن
 الإ ,ةيعامتحالا و ةيفئراتلا هفورظ نم قئبنملا صانلا يبدألا هحاتتإب زيمتي رصع لك
 وه بدألا نإ" ةعماج ةملك ف ةركفلا هذه ترولبت ةيسنرغلا ةروثلا بقع هنأ

 ٣“ ”ناسنالا نع ريبعتلا ره مالكلا نأ امك عمتشلا نع ريبعتلا

 لوح تددعت املثم "ةيعقاو" ةملك لوح ميهافملا تددعت دقو

 ءاح ددعتلا انهو ؛هععماتودمدع مرلاير ىلإ تمجرت دقف ءةيسنئامورلاو ةيحيس لكلا

 نوقتشي داقنلا و نيسرادلا ضعي دجنف ”عقاو" ةملك نم ةملكلا هذه قاقتشا ةجيتن

 مث نمو ؛ةيليلحتلا وأ ةيدقتلا وأ ةيكارتشالا ةيعقاولاب ىمسي ام ؛ةيعقاولا نم
 ۰ .طامغألا ددعتل اقفو ميهافملا تددعت

 ةيقيك و هحيضوت ددصب انتكل ميهافملا هذه يخجراتلا صضرعلا ةدصب اتسل و

 بهدمك ةيعقاولا ةلفلل يحالطصالا لولدملا نأ عقاولاو ءةريصقلا ةصقلاب هنارتقا

 ىعست ةيعقاولاف ءعقاو ةملك نم دافتسملا يقاقتشالا لولدملا نع لصفني ال «يبدأ

 عقاولا ىرت اهتكلو ءهريسفتو هاياقعع راهلطاو ءهرارسأ فشك و عقاولا ريوصت ىلإ

 وأ ايذاك اقيرب الإ هتقيقح يف سيل اريمخ ودبي ام نأو :هرهوحج نم رش قيمعلا
 "٠ "ةر هاظ ةرشق

 رپ رش يراه هحرط يذلا موهفملا وه اهطسبأو ميهافملا برقأ لعلو

 بولسأ يهو «ةقيقحلا اهريوصت يي يذتحت يلا يه ةيعقاولا نأ" ىري ثيح طوس

 ۲ ەس قياس محرم :لشف حالص هما“

 ة نص ةبهاتسو بدألا :رونعم دبع و "9



 لير يه امك" ةاينلا سكعي رشابم

 نس يتاثلا عبرلا يف ماشلا دالبو رصم ل برعلا باتكلا نطق امدنعو

 دئدنع :يقيقحلا عقاولا نع ةيعقاولا ةريصقلا ةصقلا ريبعت ةيمهأ ىلإ نيرشعلا نرقلا

 .رحخآ عون يأ ىلإ اهنم ةيعقاولا ةصقلا ىلإ برقأ اوتاك

 ةصقلا ترهدزا ١3501 ةنس ةسكن ىتحو ةيناثلا ةيلاعلا برحلا ثم و

 توبتكي ةيبرعلا دالبلا يل توديدع باتك رهطظو ءيبرعلا انيدأ ىق ةيعقاولا ةريصقلا

 ییجو ظوفغ بيو روميت دوم لاسعأ دج رسعم يفق ءةيعقاولا ةريصقلا ةصقلا

 قيقوتو يواكم دعسو ؛يودبلا دومحمو دماح دعسو «سيردإ فسويو «يقح
 قورافو ءدولد باهولا دبعو ؛قزر حاتقلا دبعو « يقدص ةيبذاحو ءميكحلا

 فسوي دمحم لامك دمحم ءيقدص دمحم ءاجتلا وبأ يطعملا وبأ دمعتو ءبينم

 .يمهف نمحرلا دبعو « ين وراشلا

 بيدأو ؛نييكاكسلا دادوو :يليجعلا مالسلا ديع ؟؛لامعأ دحض ايروس او

 يبضهاوم ؛ةيناروح ديعسو « لايك بيسحو «ةيعافر نيساي ءرمات ايركاز يو

 ءييبلداللا ةفلأ ءاقول ردتكسا «فيرشلا ميمص «ةئيم انح «يدادخب يقوش «يلايكلا

 .يروح تيلوك «يتريزكلا رافحلا ىملس

 :يلركتلا داؤف ءيروت كلما دبع ءلضاف قحلا دبع ؛لامعأ دحج قارعلا يقو
 .يعيبرلا ديج نمحرلا دبع :نامرف ةمعط بئاغ ءرقصلا ىسيع يدهم «غابدلا ئاغ

Harry shaw, Cicionary of Literary 1ع عاقل 59 

 اال



EFيدينا «ودود فيعلا وبأ :يدعس تابش «ةقودش ديمحلا كي لامعأ رثا زا  

 . یسیع نب يفتح «قيدص اص دمحم ؛يدوعسملا لضاف «ءةفيلحخ

 .يورعلا هللا ديع ا رق ر

 .بوقعي نسحو «نامثع ىليلو «ليعامسإ دهف ليعاس] لامعأ تيوكلا يف
 حلاص رصان هللا دبع دمحم ميرمو .مقكأ مأو دعس لآ ةرون لامعأ رطق فو
 .يكلاملا فسوي ةرهزو :فيطللا ديع دادوو .يراصت ألا ليعامإ ةنيمأ و ءةلاضفلا
 ۵ * یہ مثلكو

 ةشئاع «ةفيلخ يلع هللا ديع «كلملا دبع دمحم لامعأ دمج نيرحبلا قو

 نأ دم ةيبرعلا راطقألا مظعم يق اذكهو .ليقع رداقلا دبع ءمولغ هللا دبع

 ال انلعل و .ةيصصقلا ةيعادباللا تاباكلا يف ةريبك ةناكم تلتحا ةيعقاولا صصقلا

 ةريصقلا صصقلا نم ولقي ال ةيبرعلا دالبلا مظظعم يف يبرعلا انيدأ نإ ائلق ول غلابن

 .ةيعقاولا

 ,ةيليلحتلا و :ةيللومشلاو :ةينغلا ةيعقاولا كانهف ةيعقاولا طامنأ ددعتل ارطنو

 ةيزايغالاو :ةييحستلاو ء:ةيركفلاو :ةيدقنلاو :ةسيعاسحالاو .ةيكارشالاو

 اهنيب لصفلا مدعو اهميهافم لحادتل ًارظنو .ةلئافتملاو ؛ةيقسلفلاو «ةيعابطنالاو
 :ىصصقلا جاتنإلا مظعمل ٌءاوتحا ةيعقاولا عاونألا مهأ دنع فقن كلذل ءاقيتد لصق

 ر ت رس اب د ع لعق لا ةرييهقلا ةسقلا ےک وقل ميس را ءقبع لمع ت : رظنلا ني سلا ؟
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 ةسيعقا ولا و ءةيكارتشاللا ةيعقلولا :امه نيعون دمع ليكمتلا لي ْ ةقنو

 .ةيل وسشلا

 ق يصسعقلا جاتناللا مظعم امهتا وتا ىلإ نيعمتلا نط ان رايتحخا مسرو

 فل يعقاولا يصصقلا جاتنالا مظعم ىلع تغط ةيكارتشاللا ةيعقاولاق ءةيبرعلا دالابلا

 ةيعئاولا نمضتت اهرودي يهو «رئازمحلاو برغملاو قارعلاو نيطسلفو ايروسو رسم

 لامعا نم را اعاطق تلم ةيلومشلا ةيعقاولا و ءةيزايضالا و ةيدقتلا و ةيعامشجالا

 .ةيبرعلا داليلا ي يناثلا

25 

 : ةيكارتشالا ةيبعئاولا

 عقاولا ريوصت ىلإ ةيعقاولا تاهاجتالا برقأ ةيكارتشالا ةيعقاولا دعت
 ةيفئراتلا ةداملل اقبط اهيف ناستإلا و .ةيبرعلا ةصقلا يق اعويش اهرثكأو ٠ يعامتحالا

 ةددمم جاتنإ تاقالع يف لحديو .جاتنإلا لال نم يعامتحالا هدوجو مكي

 ةيداصتقالا ةينيلا لث تاقاللعلا هته ع ومش و هتدارإ نع ةلقتسمو ةيرورضو

 ةيعيرشتلا ايلعلا ةينيلا اهساسأ ىلع موقت يلا ةيعقاولا ةدعاقلا يهو «عمتجملل

 فيكت ىلا يه ةيدالا ةايحلا يف جاتنإلا ةقيرط نإف اذه ىلعو "ةيفاقثلاو ةيسايسلاو

 يذلا وه ناسنالا يمض سيلف :ةايحلل يح ورلاو يسايسلاو يعامتجالا روطتلا

 ىوسق روطت عمو ؛هريمض دد يذلا وه يعامحالا هدوجو نكلو «هتنونيك دد

 ءادويق لش ةيحاتتإلا ىوقلا نيب ةمئاقلا تاقالعلا حبصت عمتحملل ةيدالل سادتإلا
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 200.” يعامتحالا روطظتلا نم ير ةلحرم ًادبت فعيحو

 عارصو «ةيكارتشاالا ةيعقاولل يفيراتلا روطتلا ضرع ددصب انسلو

 جاتنالاب اهتقالع حيضوت ددصب انتكلو «ةيدقنلا ةيعقاولا باحصأ عم ايبا

 نسم ةيكارتشالا ةيعقاولل انموهفم يف قلطنت و .ةريصقلا ةصقلا اميسالو يبدألا

 لشمتت ةيعقاولل ةيكارتشالا لوصألا نأ وهو ؟'*' عمعانو زلنا هدارآ يذلا موهفملا
 :نييساسأ نيرمأ ف

 نسم اعبات بدألا يف هامتالا نوكي نأو «عقاولا اياضقب مازتلالا :لوألا

 يبدألا هلمع ف مدقي نأ بيدألل يغبني الو «عمتجملا اهب رج ىلا فقاوملاو ثادحألا

 هحولا ىلع اهقده ققحت ةيكارتشالا ةصقلاف «ةيعامتحالا تاعارصلل ةزهاح ًالولح

 فورطظلل نيمألا فصولا قيرط نع ةعئاشلا ةيديلقتلا ماهوألا مطعت امدتع لمك لا

 ةميقلا ل كاشلا لعمي امت يزاوحربلا لؤافت قامعألا نم زهت اذهب يهف .ةيعقاولا
 كارلب نم لك ساسألا اذهب مزعلا دقو ءهنم رغم ال ارمأ لعفلاب ثدي ام ةقلطلملا

 .الوزو

 جاعنإلاب لماعلا ةقالع :لوألا نيرهظم يف لغمتيو + هبالتسالا :يتاغلا

 ةهجاوم ملاع ىلإ لوحتت يلا ءايشألابو ءسوسحملا ملاعلاب هلصت يلا ةقالعلا يهو

 ىلإ يدؤتو ءاهيلإ يمتني ال يلا جاتنالا ةيلمع سقني لساعلا ةقالع :يئاثلاو ءهل

 ٩۳ "اهسفن هتيصخش هنع بلتستو هتعيبط نم هعغاللسنا
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 ثيح :ةيبرعلا انتاعمتج يف هتيفرض دحوي مل بالتسالا موهفم نأ ىلع
 تاعمتملا ف امك «ةيحاتنالا ةلآلا يق هلالحإ ةحجيتن ناسناللا ةميق بلتسست

 .ةيلام“أرلا تاعمتجنلا يف امك ةيحاتتإ ةعلس ىلإ هلومت ةحيتن وأ ءةيبروألا ةيكارتشالا
 انتاعمتج ف دحو بالكتسالا اذه نكل .ناسنالا ةميق بلتست نيتلاملا اتلك فو

 ةحيتن سيلو .اهضقانتو اهتيابثتو ةيعامتحالا بيكارتلا لاللتعا ةجيتت ةييرعلا

 .ةيبروألا تاعمجلا يف امك ىرخحألا لمع ةقبط لالخاو اهعارصل

 ف ةريصقلا ةصقلا باعك نم ليلق ريغ اددع اندحو نيابتلا اذه مغربو
 فو ءيبروأ روظنم نم انايحأ ؛ةيكارتشالا ةيعقاولا صصق نوملاعي يبرعلا ملاعلا
 بيكارتلا نيابت بتاكلا زريي نيتلاحلا اتاك يف نكلو ءيبرع روظتم نم رجلا نيحلا
 ةيصخشلا قاحستا ف ايبس توكي ضئاسلا اذهو ءاهضقاتتو ةيعامتحاللا

 .اهيالتساو

 ةيعقاولا تامسب ةريصقلا ءهصصق تمستا نيذلا باتكلا مهأو

 ةنس "جرف مع تيداوح" هيتعومج ا روشاع نامعن :مه رصم ف ةيك ارتشالا
 "ديدح و لامر" :هيتعومي ي يلونلا يفطلو ء۹1۳١ ةنس ”سيئاوف" + 7

 هتعومس# يف لاص يدشر دمحأو 219357 ةنس ”نوحطم توقاي" ء١ #۹٥ ةنس

 ء١٥۹١ ةنس "جسفتبلا رهن" يف يواجحلا ايركزو ء١ ۹١١ ةنس ”ةيناثلا ةحوزلا"
 4٠دد ةتس بيذاحملا ةوهق قل 1 ۹٤۸ ةنس فرح نم ءاسن يل يواكم دعسو

 ةنس ركعلا ءالا ١۹٦ ةنس باينأو بلانع ء١ ۹د د ةنس كلامزلا نم ةيهار

 ةنس دغولا نمزلا ١١۹١۹4 ةنس نيطايشلا عمج ء۹١١١ ةنس ةريهش ©

 نصمحرلا ديعو ء۹3۸١ ةنس يوشملا رمقلا ء٤۹1١ ةتس ليللا باوبأ 7



 "بتاك ةمزأ" يف ميلحلا دبع ميهاربإو ؛"ةريغص مالحأ" هتعومج ف يواقرشلا

 يقف خرش ء۹2۸١ ةنس ةنشنلا يديألا ٩١١ ١ ةنس ”راقنألا" يف يقدص دمحو

 ةنس "ناعدج اي ريتا ءاسم" يف تأشن ردبو 1۹1۸ ةمس فوخلا رادح

 صصقو يليق نم باطحح يف بايد دومخو 2١95 ةنس بعت ةليل ملح ء١ 7

 ةتس "تاحرف ةيروهمج" ء١ 4٥٤ ةنس "يلايل صحرا" يق سيردإ فسويو «یرحآ

 ةنس "فرش ةثداح" ء١ ۹ه ةنس "كلذك" سيلا" ء١ هد ةنس "لطبلا" ء١ 7

 يآ يأآلا ةغل ۹1١ ١< ةنس دوسألا ييركسعلا ۹1١ ١< ةئس ايثدلا ريغآ ءا 5 ترك

 وه ريغ و ا ۹ اي أ هت مل نم است ١ 18 ةنس ةهاذدتلا 1 ت ةتس

 ةنس" بلقلا مد نم" هتعومم يف يوحتلا بيدأ صصق د ايروس يو

 ف يلايكلا بشاوعو ١١١٤ ةنس ضرألا نينأ ف فيرشلا ميمص ء۹١

 ةنس "ةرسملا سانلل قو" يف ةيناروح ديعسو ءا ة519 ةنس "ضيبلا ليداتلل"

 ليهص" يف رمات ایرک ڑو ۱۹٥۳ ةنس "سائلا مم" ق لايكلا بيسح ۴۳ ۹ ١«

 ةنس "ناكم لك ق نرحلا" يف ةيعافر نيسايو ء٠۹1١ ةنس "ضييألا داوسلا

 .اهريشو +

 لالظ" هيتعوممج يف ةقوده ديمحلا دبع :نم لك صصق ف رئازمجلا قو

 ل وحوت دايعلا وبأو + يلع نم نتاععد" يف راطو رهاظلا و ”ةعيسلا ةعشألا ءةيرئارح

 ء١001 ةنس نودئاع" يف ىسيع نب يفتحو ء1۹2۷ ةنس "ديدملا رحفلا"

 "يحولا ةيحاص" يق يدعس نامشعو «"ةلوطبلا نم روص" يق قيدص حلاسصلا دمو

 1585 ةنس "رماع ريراوق" يف ةفيلع يدينلاو ءىرخأ صصقو

 سيردإ "يبيح ضرألا" بالغ ميركلا دبع ءصصق دحت برغملا قو



 .”بلقلا قو سأرلا يق تزح" ف يرونملا

 ةصقلا ف ازراب احملم تلكش دق ةيكازتتشالا ةيعقارلا نأ دمت اذكهو

 .دالبلا ضعب اهب ترم يلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاريغتلل ةجيتن «ةيبرعلا ةريصقلا
 .«تانيتسلا ةياهت ىتحو ةيتاثلا ةيملعلا برحلا ذنم ةيبرعلا

 مهتاعومج لك يف باتكلا ءالؤه لك دنع فوقولا ريسيلا ريغ نم ناك الو
 يف ةيكارشالا ةيعقاولا تام حيضوتل مهضعب دنع فقن نأ انيأر كلذل ةيصصقلا

 ةيتاروح ديعسو سيردإ فسوي صصق ضعب ىلع رصتقن اذلو :ةريصقلا ةصقلا

 .ليثمتلا ليبس ىلع

 : سيرشإ فقسوي

 هصصق ف لظو ءةيبرعلا دالبلا يف ةيعقاولا ةريصقلا ةصقلا مالعأ دحأ دعي

 دمت ال اننإ ىتح .ةحداكلا بعشلا تائف عيمجو لامعلاو ءاطسيلاو ءارققلل اصلخ#

 دعتو .ةيعامتحالا حئارشلا هذه نع ريبعتلا نم ولتت ةدحاو ةيصصق ةعومج

 ثيح نم ةيصصقلا هتاعومحجم ةعيلط يل ١954 ةنس "يلايل صحرأ" هتعومجي
 هسبلمو هلكأم ف ميركلا دبع رقف روصت يهف :يعامتجالا عقاولا نع رييعتلا
 قو قعومجتلا هذه ناونع لفت يلا ةصقلا يل كلذو ءةيتايحللا هتسراممو هئكسمو

 اهب ئفطيل يكوشلا نيتلا نم" روك ةئام مهتلا يذلا اهلطب رقف روصت ناهر ةصق

 نم هقحلي امو «ريقفلا نونجملل ةسئابلا ةايحلا روصت "راوشم" ةصقو ءع ولا ملأ

 طقسي ىتح "ةحيحرلا" ةصق يف لعفلا نع هزجعو راجنلا رقفو «ةناهمو لالذإ

 ةيزاهتنا ةيصخش نئارب يف ةرسآلا طقست هتوعو «ضرملاو رقفلا ةدش نم توعو

 نم ءاطسيلا ىلع رطيسي يذلا رقفلا بتاكلا صصق مظعم روصت اذكهو «ةلغتسم
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 شقانت اهنأ امك .اهتوقل ةيزاوحربلا ةقبطلا بالتساو « ةيوطلسلا ىوقلا ءارح
 كص مهلمع نس لامعلا لسقي تيح « ةيعامتجالا تاعوضوللاو ريياسملا باللقنا

EEةئاجحشا” ةصق نإ امك" هيلع ةروثلل وعديو عقاولا اذه يوارلا محاهيو ". 

 نطولا نع عاقدلا نم ةلماعلا ةقبطلا فقوم "ةنيدملا عاق" هتعومج صصق روصتو
 ةقبط نيبو مهنيب قراوقلاو مهمالآو ءارقفلا مومه روصت امك ءءالملاب اهتحرفو
 يركسعلا" هتعوم يف ةيمدقتلا و ةيسايسلا بتاكلا تاهامتا رهظت امك نيفرللا

 بيذعتلا روصو يسايسلا عقاولا دسافم اهيف يرعي يلا ١355 ةنس "دوسألا

 اهنكل «عقاولا ىلع درمتلا لامعلا ةقيطو ةطسوتملا ةقيطلا لوامتو تالاقتعالاو

 صصق ف ةيصخشلا طوقس راركت لعلو عايضلا ةوه ف طقستو لعفلا نع رجعت
 وأ لعفلا ىلع اهتردقم مدعو اهعايضو ةحداكلا ةقيطلا طوقس نبع روعي بئاكلا

 ةعومج نم ةراتسلا ء١ ۹دو ةنس ةنيدملا عاق «ء.صصق يف طوقسلا اذه دمي رييغتلا

 ةيلمعلاو ءةهادنلا فو "يآ يآلا ةغل" ةعومجم نم ةرملا هذه ييو كايندلا رح"
 " ةديس اه ..روتسد "و ىربكلا
 .عمتللا يف ةطسوتلا ةقبطلا اياضقب يوارلا طابترا نع ريعت صصقلا هذهو .محل
 :لوقي كلذلو رييغتلا وأ لعفلا عيطتست ال اهنكل ةيزاوحربلا نيبو اهنيب عارصلاو

 نع فكي الو «ةكرحلا نع فكي ال يح نئاك هنأ ىلع عمتخلا ىلإ رظني يذلا نإ"
 روطتم تازارفا يه نفلاو بدألاو ةغللا نأو ءريبك فرتم وه ةدحاو ةظحل روطتلا
 توريغتي املثم لدبتلاو ريغتلا نع ىرعألا يه فكت الو ءروطتملا عمتجملل
 1 3 "تولدبتيو

 نأ الإ هصصق ف بعشلا تائف لك نع ربع دق سيردإ فسوي نأ مغربو

 هاا كبس ريمصيس شدا «يدآلا ف يار :سيردإ فسروي **"

 نا



 انه فاشكتساي و «'"'ةيصصقلا هتامامتها ةعيلط يف ءاح ةلعس وتلا ةقبطلا نع هريبعت

 5 اهرشن يلا ةريصقلا هصصق ل سيردإ فسوي هلكش يذلا كياشتملا نيقلا ملعلا

 درغلا دمي ١9531 ةنس دنع اهب ءاهتتاو ١١۹١١ ةنس نم ءادتيا تالغاو فحصلا

 سمع امك حري ال يذلا مدتحلا يقيطلا عارصلا ةيلح يف ايعامتجا ق وسما

 ءيلايل صحرأو «بورغلا نحلو ؛ةرظنو « ةنالغش صصقل انتءارق لالح نم كلذ

 ءديدخلاو ميدقلا نيب عارصلاو ةيعامتحالا تاقرافلل دخ اهيقو ءزئكلاو ءمتأللاو

 عبر ةداهشلا لثم صصق يف ظحالاي ام وهو :ةريغتملا ةيناسنإلا ةقاللعلا ةروصو

 هدويقو عستخما مظن ضعب دنع فقي اهيفو ءةطخ و ءةعبارلا ةلاحلا ءةتكملا ..ضوح

 لفغي الو ....مدقتلا بحو رارمتسالا ةبغرو لمعلا ةرارح ناسنالا ف لتقت ىلا

 ءاضقلا لحأ نمو مدقتلا لجأ نم عقاولا رسخت يف هتميقو ةعامحلا رود سيردإ ملاع
 يلد دحأ نهذ يف ثحبت تاحرف ةيروهمج ةصقو ...اهتساعت بابسأ لك ىلع

 ةيسدلاب هينامأو همالحأ نع سيلوبلا ماسقأ نم مسق يف (تاحرق لوصلا) ةطلسلا
 يقبطلا عارصلا روص بلغأ دست يهو «موي لك همامأ رمت تلا عقاولا روص رييغتل

 خبطت ملئ «يغامتجاللاو يداصتقالاو يداملا نايتيلا نزافع لك حضفت يعاسمحالاو

 هتيؤر يتأتف ءنوكي نأ بجي يذلا ديدحلا عقاولل ناسناإلا اذه ةيؤر ةيعوضوم

 "7." عامتجالاو يداصتقالا ماظنلاو مكحلا ماظن لوانتت ةيعقاو ةلماش

 عارصلا روصت يلا صصقلا زربأ نم :تاحرف ةيروهمج" ةصق دعتو

 تربورل "ينومراه وين"لا ةسصقو ةصقلا هذه نيب ةنراقملاو «يكاردشالا يقيطلا

 ثيح نم نيلمعلا نيب لئامتلا ىدم حضوت يزيلخاإلا يكارتشالا ركفملا نيوأ

 ؛ةئيدملا يف يعانصلا عمتجملا رييغت ىلإ علطتي ناك نيوأف يكارتشالا ركفلا قيبطت

 52 نع 1 ۷ ةحس ةرهاشلا فراعلل راك «ةريصتلا ةيرسللا ةسقلا تاهابقلا .جاسلا ديس د ءرظنا "3
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 حيبصأ مث عنصم يف ماع هتايح نيوأ أدب دقف ءيلامسأر لا داديتسالا نم ةصلختو

 حومط يضرب اديدح املاع لكشيل ةدبتسلا ةيلامسأرلا دض فقي أدبو ًاريبك ًايلامسأر
 ىلع نم نورداقلا مه لام< أر باحصأ نأ ىري نيوأ تأل هيلإ نوعلطتي و ءاطسبلا

 "ميما نيب ةيكاردشالا قق اع عمتخملا ءانب

 «لامعلل ةنيدم ديش و تاي ولا ضعب قف عتاصملا نم اددع اشن كلذدتو

 ةلاح يف ىتح مهبتاور فرصتو ءةيلاملا تابوقعلا ماظن ىغلأو مطالغتسا مدعب رمأ

 فيرلا نم حزن تاحرف لوصلاف تاحرف ةيروهمج تناك اذكهو ءجاتنإلا فقوت
 ةقبطلا تالكشم شياعو «سيلوبلا ماسقأ دحأ ف لمع ةرهاقلا قو ةئيدملا ىلإ

 ققمحت امدنعو ءايلامسأر حيصي نأي هملح قيقمت يف ادبو ةتيدملاو فيرلا ف ةيبعشلا

 لامعلل نكاسم ىنبو ؛نادف فقالآ ةرشع ةحاسم ىلع عئاصم ماقأ كلذ هل

 .دادبتسا وأ ملظ توه ةيدالا مهتاحومط مط ققحو

 «ةيكارتشالا ةيعقاولا تامسب سيردإ دنع ةريصقلا ةبحقلا مستت مث نمو

 دويق نم هيف صلختت اديدح اعقاو اهسفتل مسرت نأ ةييعشلا ةقبطلل ديري هنأ ثيح

 هذه ودبتو .تاحرف لوصلا مش اهأشنأ يلا ةيلامعلا ةنيدملا قفو رهقلاو دادبتسالا

 ىدل رييغتلا ف ةبغرلاو فدهلا ةدحو نكل "روباطلا" ةصق يف اضيأ تامسلا

 يمض يكولمملا وأ يكرتلا كلاملا داديتسا مامأ الئاح فقت نيحالفلا تاعامج

 لحاد ىلإ لوصولل اهنوعطقي يلا ةفاسلملا اورصقي ىتح قوسلا روس نورسككيف
 :لوقي :ةلغتسملا ةيلامسأر لا ىلع ةييعشلا ةقبطلا درمت عضوي اذهو «قوسلا

 مهفلكي ال رمألا حبصأو ءروسلا باشأ نم ةبشحح اورسك و قيرطلا اورصتحاف"

 ل رة نع ةسقن : رظنا ب
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 تققحت وحنلا اذه ىلعو ...قوسلا بلق يل اوحيصيل نيتبشعع نيب رورملا نم رثكآ
 نيذلا رفنملا ال .:ةحيتنب هتال واع تأت مل و ءدرقلا نونعب نمج نكلو ةعامجلا ةدارإ

 ىلع راح و امامت ةوجفقلا هب قلغأ يذلا يلاعلا طئاحلا الو راصحألا الو مهرضحتسا

 ىلع تلوتسا يلا قاوسألا ةكرش تاللوامم كلذك" ةعامملا تضفرو ءاشوح ام

 "٠ ."موسرم ىلع ءانب قوسلا

 ةصاحح ءةيكارتشاللا ةيعقاولا ىلع دامتعالا يدم حضوت صصقلا هذه لعلو

 تناك تانيتسلاو تانيسمللا يهر صصقلا هذه اهيف .تبتك ىلا ةلحرملا نأ

 عضولا اذه رقتسا دقلف ءةيبرعلا داليلا نم ريثكلا يف ةيكارتشالا ةيعقاولا دمج دهشت

 مالغت ددحت امدنع «ةروثلا مايق نم ارهش نيرشع دعب يآ © 5 ةتس سرام لدم

 اهعضو يلا دودحلا زواج حبصأو ءةيددعتلاو ةيطارقعدلا ىلع ءاضقلاب مكعلا

 ىلع نيرطيسم اودب نييراسيلا نأ عمو ءةروطخلا ةياغ يف ارمأ قيرف لكل ماظنلا

 ةداح مهنومزليو مهبقاري نم عقوم لك يف مهيناجب ناك دقف :مالعالا ةرهحآ مظعم
 داصتقالاو نوتاقلا ةفتاسأ نم ددع عوطت ايكارتشا ماظنلا حبصأ امدنعو ؛ماظنلا

 ةيكارتشا نع توثدحتي تويسك راملا ناك امئيب ؛ةيبرع ةيكارتشا ملاعم مسرل

 في يرجي امل تاك دقف ءرصم ىلع يسايسلا خانملا اذه ريثأت رصتقي مل و ....ةيملع

 ملقنلا فالععا مغر هيرغمو هقرشم يبرعلا ملاعلا رئاس ىلع هتاساكعنا رصم

 177" .ةيسايسلا

 :ةريصقلا ةصقلا اهيف اع ةييدألا ةايحلا رئاس ىلع مظنلا هذه تسكعنا دقو

 717 ىع تاع رش ةيزوهفح : سيرد قسري '""'
il۴١-۴۴ س تييرطلاو برعلا دنع ةينقنلاو ةييدألا يعاتللا داع يرخسق  
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 انرشأ يلا صصقلا لك يف رمألا كلذك و «سيردإ فسوي صصق يق انيأر امك
 .اننآ اهيلإ

 :ةينار وح ديعس

 مستت نممو ءايروس ل ةريصقلا ةصقلا باتك دحأ 2 *!ةيناروح ديعس دعي

 :يه ةيصصق تاعوسع تالل بتك و :ةيكارتشالا ةيعقاولا تامسي مهصصت

 قرت و ناتتس" ء١ 319 ةنس "ةرسلا سلتلا ق"و ء١۹1١ ةتس "رمغآ ساق ءاتش"

 ١. 3534 ةتس ”ةباغلا

 نييروسلا باجكلا ةطبار ىلإ مضنا امدنع ةيناروح ديعس ركف رولبت دقو
 عابتا ىلع هيف ضحت "”!انايب ةطبارلا هذه تردصأ دقو «تانيسمخلا علطم يق

 ءنويمدقت مهنأب مهسفنأ ءالؤه فصيو ءةباتكلا يف يكارتشالا يعقاولا جهنلا

 لالح انتكلو" :لوقيف ةيكارتشالا ةيعئاولا ىلإ هعامتتا هسفن ةيتاروح ديعس دك غي و

 ضعب ادعام (قوتادحلا) ريظنتلا لغ دعتين نأ اتحاتنإ يف انعطتسا تاوتس

 ةيرظن تسيلو ءريكفتو لمع بولسأ «ةيكارتشالا ةيعقاولا مهقن نأو «تاءانتصسالا

 ةك ريب طبترملا ىلدلا موهقللا لالخ نسم عقاولا ىلإ ةرظنلا اهتإ ؛ةدودحم

 نم بادآلا ةرزاجإ لاتو ؛ةدلتعلا اهسرامم ف جرفشو ءا ۹ ةنمس ضمد ایسا نم يج لإ ةر فيس كلو "3

 يسم طع رهو تس ةياديس دعم ةروصقلا ةصقلا تاقباسم لل كرتشاو ةيبرعلا ةغللا ع رف ل ةي ررسلا ةعمادلا

 ثالث هلو نيملاعلا باتكلا ضعب جاتنإ ىلع عقطتقو برعلا باتكلا ةطبار ف رضعو نيروسلا باتكلا ةطبار ل
  ةيسصلا تءاع رمت

 باك ر ء١ ةا نص بنش يبأ لماعل ”ةيروسلا ةصقثا خيرات ل ةلرهج تاحقس" باك" ف تالا سن رظفنل ””'
 ہ شے لعمال مقل ربإ درس ف :رللاو 1527١ ةحس ةطبارلا اهترفمصلا ةيسصبصق ةعرسق لوأ ويعو ةمقلا لإ برش

 دة تد ٢ نع ار ١ ةت اولا راح .ءايررس ا ةضقلا .تاضهاا
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 مكون در 9
 5 خيراتلا

 ةريصق اصصق بتكي ةيناروح ديعس قلطنا يحولويديألا موهفللا اذه نمو

 يسايسلا نييوتسملا ىلع يقبطلا عارصلا اهيف روصيو ةيكاازتشاللا ةيعقاولا نع ربعت

 . يعامتح "لاو

 .'"ةمروكحلا ةبيه انذدقناو" هصصق يف يغعامتحالا عارصلا لشو

 "رحآ ساق ءاتش" ٍنيعومجم نس "ماحرتسا ةضيرع" «"يساحنلا قودصلا"و
 نيب يقيطلا ع ارصلا بتاكلا روصي "ماحرتسا ةضيرع" ةصق يقف ."كلاكلا دلولا"و

 يلا هللا داح ةرسأ ةلاح دست و «يناريدلا زياف يعاطقالا و ناحرفلا ةلداح ةرسأ

 لوقي يناريدلا رياق ةيصخش يف الثمف مه نييعاطقالا ملط ةحيتت ةسئاب ةايح شيعت

 ويأ كلرب رقسلا برح ليق روزلا ريد نم ءاح دوسألا كرعلا نمز قو" :يوارلا

 يف تارفلا ىلع ''*”طرأ ةعطق ىرتشاو يناريدلا دمحم فورعملا ءيتاريدلا زياف

 يف تيقب يلا ناحرفلا هللا داح ةرسأ نم طقف مود يئام غلبت ةيقرشلا ةيحانلا

 نم ىرجأ ًاعطق يرتشي نأ يناريدلا دمحت لواحو «ةرحألاب لغتشت اهايإ ظرألا

 دوم تحدم يكرلا فرصتملا ةطساوب عطتقاف ؛ةدئاف نودب نكلو انتيرق يلاهأ

 نسم ةيقرشلا ظرألا نسحأ نم عود فالآ ةثالث ىلع فوني ام جابركلا وبأ
 ءارحصلا وخ يلخارألا يلاهأ درشو «ةييرغلا ظرألا نم نيتاسب عم حمقلا بكاسم

 كرتلا دونملا ةطساوب ةيرقلا قيرط يف مهحرجو ةسمخ مهنم لتق نأ دعب ةيقارعلا

 لف ١7 دنعلا قاقتلا ةررشلا خلط كرل لضم ف ةرشز نفع حلاو تانيمسلا ةلحارم :ةينأر وحح كيعس 7
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 ماتضتسالا انهو مال داشلا فرح لاعألا حطي ثكيع :تارقلاو ةريرال قطاتم ةجهلب اته بثاخلا مرتي *”"**

 ,قايسلا اهيضتقي ةي ةرورضل يبتاكلا نه هوصام
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 ۷ "ی اللضلا نيعأ مامأ ىراكسلا

 نم يضارألاو تاورثلل مهعمج ةيفيك و نييعاطقاإلا ةقبط ةايعأ- ريروصت انهو
 دمحم يعاطقالاو نيحاللفلا نيب عارصلا روصت امك ءاطسيلا نيحاللاقلا امد

 مهضرأ ىلع ءاليتسالاو ةيرقلا يلاهأ رهق عيطتسي يعاطقالا نكل ءيئاريدلا

 ماحروسا ةضيرعب عبرلا مآ يلاهأ مدقتي امدنع كلذلو .ةديتسملا ةطلسلا ةدتاسمع

 ىوقلا نأ دمي يعاطقالا اهيصتغا يلا مهيضارأ ةدوع توبلطي ةلوتسملا تاهحلل

 ساسأ مكتارظح نوملعت معتا" :يوارلا لوقي ءنوجسلا يف مهعضت ةيوطلسلا
 ةررك دملا ةيرقلا يف اندلو دق نحنف «يناريدلا زياقو عبرلا مآ ةيرق يلاهأ نيب فالخلا

 لش هحيب يف ةميلق ةقرو كلم هللا دبعلا دمحم نإ لب انتايآ ءابآو انؤابآ كللذكو

 اوناك دادحألا ءالؤه لك و .مالسلا هيلع مدآ انيبأ ىلإ :هلوق دح ىلع هتلئاع ةرجش

 خسفب هانيلاط عبرلا مآ ىلإ يناريدلا زياف ءيمج دعو ...عبرلا مأ ةيرق ف نيحالاف

 دحأل سيل لاقو اتمتشو انيسوب ءهسأر يف عمطلا بر بحعلل اي هنكلو ءقاقتالا

 نم ةرشع انءاح لالقتسالا دهع فو يلاتلا مويلا قو ...اناتب ضرألا ف قحلا انم
 خيشلا اودشو ءةلجنع ةشحاف ظافلأب انومتشو انعرح مامأ انوناهأو انوبرظف كردلا

 يف هسفن ءاقلال رطضا ىتح رابلا هتيحلي اولعشأو ءضرألا وحت هتيبش نم نامشع

 عبرأ عم نجسلا ىلإ انم الحر نيرشعو ةسمخ اوتحأو اهئافطال ةيقاسلا
 E ا

 ءاطسبلا نيحاللقلا ةقبط نيب عارصلا روصت ةصقلا هذه د اذكهو

 ٠۹۹ ةتس زص تا ورب يباراشلا راد ١1707 نس ربعأ ساق ءادش ةعوم# :ةيئازر رس بيعس "7
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 اهب مزتلت ئدابم هذهو .ةيوطلسلا ىوقلاو نييعاطقإلا يق ةلثمم ةيزاوحربلا ةقيطلاو

 ارتتا" ةصق ديستو .اهزاربإ ىلع اصيرح بتاكلا ناك و ءةيكارتشالا ةيعقاولا

 باصتغا ديرت يلا ةطلسلاو ءاطسبلا نيب اضيأ يقبطلا عارصلا اذه "ةموكحلا ةبيه

 ملظ ىدحتي اميلسلا اص يوديلا لحرلا يف ةلثم ةيبعشلا ةقيطلا نكل .ضرألا
 نم عوت اذه يقو هتودراطي امدنع صاصرلا دونحلا ىلع قلطيف ءاهباهرإو ةموكمللا

 هضرأ كرت يودبلا ضفري ثيح .يعامتحالا ملظلا ىلع جاجتحالاو ضقرلا روص

 اش هثالععإب ةمكحملا مكح رودص مغرب ء”سيبعد" يعاطتألا ملاصل اهب لمعي ىلا

 ل لظي كلذلو .لداع ريغ مكحلا اذه نأ ملعي هنأل مكحلا اذه ضفرب هنكل

 ليكو وهو رفخلا سيئر لوقيف ءاهدوتحو ةموكحلا تورج ىدحتي ضرألا

 رمأ انءاج ...تومع داك ىتح هيرضأ تذحأ ةيضاملا ةنسلا :"سيبعد" يعاطقاإلا

 دوكنملا نكلو ”سيبعد" لاصل اهعرزي يلا ضرألا ةيلحتب ةكسلا ةمكمم نم

 ۵ "ایفا مع ارگ لا لاقو شر

 عاطتقإلاو ةموكحلا دسافم يرعي ةصقلا ةياهن ىتح بتاكلا رمتسي و

 مهبيذعت مغرب ةيرقلا لهأ نكلو .هتقبط ىلع اهرمآتو ةيذيفنتلا ةطلسلاو ءاضقلاو

 سيبعدل ةديدع جذامت ضرعيو .تاميلسلا لاص ناكم نع حاصفالا نوضقري

 ىلع مهوطس و مهملطظو كالملا رايك دسافم اهيف فشكي "مشاه وبأ" هليكوو

 .ةقيطلا هذه نم اهيف رخسي ةقيرطب كلذ بتاكلا ضرعي و .ءايربألا تاكلتم
 ء"ةباغلا قرتدت و ناس" «"كثلاثلا دلولا" "يساحتلا قودتصلا" هصصق يف اذكهو

 يقبطلا عارصلا روص بتاكللا دسجي '*'”نيبللا يف ةرفح" «"رازاعلا ةمايق

 17 1ےس اسف 2
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 ةيزاوحربلا ةقبطلا نكل «؛ةييعشلا ةقبطلل رصحي نأ يوارلا لواعجيو يعامتحالا

 .ءاطسبلا عامأ تالاس بفقت اھت ورھج

 دمج" "عبارلا عجهملا" هتصعق ف يسايسلا عارصلا روص اضيأ ولبتو

 صصقلا هذه يف عارصلاو «"نيعبرأو عبسلا ةطمخخ" "رثا تايموي نم" «”بايد

 يف مهماهتا ةحيتن ءةيرطلسلا ىوقلا نيبو نييروثلا ةيبعشلا ىوقلا ءادبأ نيب توكي
 .ةطلسلا ليق نم ةلعتفم ةيسايس اياضق

 نيي ةزملا نجس يف تعقو لا ثادحألا روصي "عبارلا عجهملا“ ةصق يفف

 ريخخسيف «نجحسسلا ق اهتم نوناعي يلا ةريرملا بيدعتلا روب و ؛ناحجسلا و نيحاسملا

AT هد 

 ديدحج عقاول هعلطتو شيعملا عقاولا ىلع روصنم درت ىدم حضتي انهو
 هلعف امو .لبقتسملاو رضاحلا ليكشت يف ةيلعاف رثكأ ةيبعشلا ةقبطلا هيف حيصت

 يلا ةصقلا يف "بايد دمح" در دقف "بايد دم" دنع هد ةصقلا هذه يف روصتم

 لوقي نوحسلا ىف مهييذعتب تماق لا ءةيرطلسلا ىوقلا ىلع مسالا سفن لمت
 اوتشتسا ىباشخألا رمج ءرك'ولبلا وس داك ةيوق ناريث كاته" :يايد ده

 نيرشع انفاتكأ ىلع اهلمحنو راحشألا صقت انك ءنادفلاب اهئاكم انوعضوو اهنع

 رشع نيثا انك .انعقو ةيضه لزتن نشو ءةرم تاذو ءرهتلا ىلإ امم وليك نيثالثو
 تقحسو ةعبرأ انم لتقو .يداولا وحن انترحو ءةرييك ةرحش لم اصخش

 غ0 سع ةباغلا قررت و ناحس :ةيئاروح دايعس '"'

 نساك



 وا "يلحر

 ةي دا دك "زا ىروفملا ةمواقم ةيغب راوثلا عم همامضناب بايد دامس مسربي و

 تايصخشل ديحولا ليبسلا وه ةيبعشلا ىوقلا درمت نأل ءديدحج عقاو ليكشتو

 نم" ىرسخألا هصصق يق اذكهو .رهقلاو ملظلا نم مهصلختل ةيناروح ديعس

 ليكشت ةيغي يقبطلا يسايسلا عارصلا دمج "نيعبرأو عبسلا ةطحع" ء"رثاث تايموي

 .ةيكارتشاللا ةيعقاولل نيصلسلا نمو بدألاو

() 

 :ةبلومشلا ةبعتاولا

 طامأ نم نيعم طمتب بتاكلا اهيف مزتلي ال يلا ةيعقاولا اهب ىنعيو

 دمتعي ال هنأ يأ «هضصق يف ةفلتخملا ةيعقاولا طاغأ مظعم مدستسي هنكل «ةيعقاولا

 حبصت مث نمو :طامتألا مظعم ىلع دمتعي لب «ةيعقاولا نم دحاو طحن ىلع ًايلك

 مث نسو ءاهضعي وأ ةيعقا ١ عاوتأ نم اجزم هصصق ف اهيلع دمتعي يلا تامسلا

 لمشت نأ يرورضلا نم سيل هنأ ىلع :ةصقلا ف ةيعقاولا تامسلا ةيلوش ققحتت
 .اهضعب لمشت تأ نكمملا نم لب «ةيعقاولا عاونأ تام“ لك ةصقلا

 ةصحقلا باتك لامعا مفعم يق ةيقاولا هذه تلت دقو

 هلتاعوسغ يف يقح ىيعي دحج رصم يفق « يبرعلا ةريصقلا

 ةتنس تيلوحو رنعو « زحاوعلا ماو« ١358585 ةتس نيطو ءامد : ةيصيصقلا

 + د س رشا سلق ءاحش عوج جةيناررع ديه 7*5
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 كلا ايد ء١ ۹۳۸ ةنس نونا سمه :هتاعوم ف ظوفحم بيلو 2

 ,.اهريغو «ةللطقملا تمعو ء١ ۹1۳ ةنس

 4£ ١ ةنس يبوئادلا قدنف ١ 555 ةنس لحجر :يف يولب دوم و

 ةنس ةليل تاذ ثدح ء١ ۹ ۸£ ةنس ةريعخألا ةيرعلا ء١ 55 £ ةنس ةعئاشل بائذلا

 لوألا ةلزلا ء١ ةد ةنس ءانيملا ق جرعألا ء١ ۹ه د١ ةنس ليللا ءارذع ء١ ۴۳

 ل ةليل 1۹١1١ ةنس دايصلا ةحوز ء١١۱۹ ةنس حطسلا ىلع ةفرغ ء١ 4 د۹ ةنس

 ۹1۳ ةنس شح وو ءارذع ء١ ۹1۳ ةتس ناتسبلا سراح ء١ ٩71۲ ةنس قيرطلا

 داسحأ ١ ۹ £ < ةتس ةرثاح حاورأ يل دماح دعسو ١. ۹1۳ ةتس نيرحلا لامجلا

 ةأرما ٠ هه ةنس ةايحلا رايت ء١ ۹١۳ ةنس ةعئاض لامآ ء١ ۹٤۷ ةنس عيبلل

 ع١ 8531 ةنس ءيطاشلا لامر ء١ 35٠ ةتس ةثيطصلل ناهججو ء١ 52510 ةنس ةديحو

 يف يسهف نمحرلا ديعو ,1 377“ ةنس قيرط رصقأ ء9إ 4097 ةنس ريعآلا ءلطاشلا

 ةنس تامزلاو دوعلا ء١ 54 ةنس هلل كللملا ١ 53+ ةنس تايركذلاو يزوس

 ةديسلا بانك ي لوألا هسورد ىشلتو 408.0 ةنس ريادي لا بيز ةديسلاب ةضيلا ةرامح يف ينح ىج دلو 7
 داوف ةعماج نم قرشا يتايلو 115157 ةسس ةيئادتبالا ىلع لصصو ءاشاي صايع ةنلاو ةعرفم مث بيز

 انيمأ لقث ١ 888 ةنس قو «طرلقم ةيراعالل ائواعم رسم ديعص ا نيع م571١ تس ياو 118435 5 کس لوألا

 يق رسم ةيلصتق مث ء١ 188-84 + نس لوبتاتسا يف رصم ةيلصنق ىلإ مث ةف رسم ةيلسق يف تاطرغحمللا

 اهتسو ققلحعلل نردقلا ىلع هئادحو متقتو ةيرفلا ٌةراشخلاب هشبح تقمعت اهيفو 5555-7 ٩۳ ع اص امور

 مث ءسيراب ا ةيرصتل ةراغسلل "لوك اويركس" 5544 انس لمعو ءامعيسلاو ةيلابتو ريوصعلاو ىقيسرملا
 للصور عة ه1 ةنس ايبيل ف رسل اولس ريدر مث ىةدقهأل اوج ةن ةرشتأ لا ريعم ةراغسل | راشم

 رافل ايف اراشتسم مث ء١ ةه ةنس عز اه ةدس نم ةليمشلا نرعفلا ةيسلسمل اماع اريدم لاسع ةريبخألا ةا رال

 ةباتك ىلع هطاشت رشا مث ء١۷١١ ١ ىلإ ٠۹17 ةحس نم ةثحا ةلح ريرش سأرو ء١ ۵۹ ةببس ةيرستل يمكلا

 ةعماسج نم ةيرضغلا رر دلا ةدايشو 155515 ةنس .بضقآلا ف ةيريدقتلا ةلونلا ةرئاح ىلع لصس و تالاا
 ةياورو ةيسصق تاعرس# كسل بنك ء14 ١ ةنس ييرعلا بدألا ا لصيف كلا ةزئاسر 9 ه۳ ةنس اينما
 بدت و يضر بدال لا ایاک ر تاياور ثاللثو نيتيسرب مسرت ةيدقن ةساره نهيرشعو ىدسإو ؛ةدمحاو

 ,؟ 45037 ريسسيت لا تس تامو ١525 انس "هللا ىلع اهيلع" تارتعب تايمربلا ف ابات

 نملك



 ةنس ةأرما ةايحلا ء١ 824 ةتس رمعلا نم مايأ يق دمحم لامك دمحمو ١4

 ء١4۹١ ت ةتس لوتم مع يف روميت دومحمو ١. 5 ت6 ةنس ةعئاضلا مايألا ١ ة 5

 تک زا لماع يلع ویا ءا ۰ ةنس يلش جاحلا ء١ ۹۲١ ةبس طيبعلا ديس خيشلا

 ةبثولا ٨١۹۳١ ةتس هلا اضع خيشلا ١۹۳١ ةنس ةعمج خيشلا ١۹۳١ ةنس

 ء۹۳۹١ ةنسس ريفصلا توغرف ء١ ۳١ ةتس ةيتاغ بلق ء١ ۹۳۷ ةنس لوألا

 ةدس هللا ناسحإ ٤ ٩۹ ١< ةنس ةليلغ هافش ء١1۹8 ةبس نييللا ىلع بوحك

 يحلل رماز ء۹5۳١ ةتس براوشلا وبأ ء١ 55٠ ةنس ريخي متنأو مع لك ع

 ةنس ةديدج ايند ١ 4517 ةنس نورثاث ١١55 4 ةنس نانفلا يلع ويأ ء١ 857 ةنس

 تايناغو هيايش ء١ ۹ت۸ ةنس ريفخل توب ءا 8 ترك ةنس ابحصع ةنحع رش ¥ ١

 فس يو 21377“ ةنس ةايحلا راصتتا ١۹7۲ ةنس لتاقلا اتأ ءاذ ة ترك ةنس

 ماصعزلا ء١ ١ ٩1 ةنس ةأرما ىلإ ةلاسر ء١٥۹١ £ ةنس ةسمتلا قاشعلا يل ينوراشلا

 .مشض ريغ و ء١ 11۹ ةتس

 ةنس "ةرحاسلا ثني" هصصق يف يليجعلا مالسلا دبع دمج ايروس او

 «نئاثلا .عزالملا ةعاس ءةيليبشا ليدانق ءاسدلاو ليخلا «سفنلاو بحلا ٩ ه

 .ءاد وسلا عارذمعلا قيصر ؛نيزحلا بحلا ءنيتامم ةياكح ءقرطتقلا ةنيدم سراف

 ع95١1 ةتس سانلا ايارم ء١٤۹١ ةنس لينلاو ليحنلا نيب ف ىيكاكس دادوو

 لماعلا ء١ 4 ه٣ ةتس ءارسق ةليل ١ 4۹د١ ةنس ةسينك" يف بح يف اقول ردتكساو

 ١985. ةنس "ةيماش صصق" اهتعومج يف يبلدإلا ةفلأ 2١3554 ةنس لوهجلا

 عا 3589 ةتس تامرحلا .١۹٥ ةتس ةلاه تايموي يف يربركلا رافخلا ىملسو

 ىدملاو اتأ ء١۱۹1 ةنس ةدحاو ةليل ١١5855 ةنس هعم .عايأ ف يروح تيلوكو

 ةتمس 28 345 ١ ,
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 «نيينيطسلقلاو نييناتبللا باتكلا ضعي دنع ةيعقاو ةديدع ًالامعأ دج امك

 نصمحرلا ديعو «يتافتك ناسغ ليثمتلا لييس ىلع مهنم رك ذن نييقارعلاو نييثدرألاو

 ىسيع يدهم «غايدلا شماغ «يلركتلا داؤفو «لضاف قا ديعو «يعيبرلا ديمي

 .مهريغو هللا رصن يلماو «نامرف ةمعط بئاغ ءرقصلا

 كلم ا دبع دمحم لثم نيرحبلا باتك ضعي صصق دخ يبرعلا جيلخلا قو
 هللا دبعو عا الد ةنس سمشلا بعت نت ء١ 4۷١ ةتس ةيرغ بحاص تدوم ف

 رحآلا قيرطلا يف مولغ هللا دبع ةشئاعو ء١ ۹۷٠١ ةتس ءاتشلا نمل يف ةقيلعح يلع

 15105 ةنس يشحولا ملاعلا ف تاثاغتسا ف ليقع رداقلا دبعو ء١ 339/5 ةنس

 ةصاده يف بوقعي نسحو ءةنكادلا ةعقبلا يف ليعامسإ دهف ليعامجإ تيوكلا فو
 مأو ء1۹۸4 ةتس متصلا طقس اذكهو ف دعس لآ ةرون ءرطق قو" ١. 513/7“ ةنس

 ميرمو 2١569 ةتس ديدح داليم ف ربح مثلك و ءمهولا توم امدنع" ف مثكا

 ةنيمأ «ح ورلا ءافص يف ةلاضفلا خلاص رصان ءقيرطلا ةيادب ف هللا ديع دمحم

 ةرهزو "ىليل يف فيطللا دبع دادوو ءةريغص ةاتف رطاوح يف يراصتألا ليعام#إ

 کد وا تارو و يكلاكل سوي

 ءرطم ىملسو ؛دحأ ديبملا ديع صصق ضعب د ةيبرعلا تثارامالا او

 ميرم «ييرحلا نسح دمحم ءرملا دمحم و «يكدحلا ملاس ديعسو كرايم ميهاربإو

 ترف ةع

 نوؤش ةلع :ررطلاو انف رطق لا ةريستلا ةبسقلا امار رئاي فضيأ رطتاو ا ةه ا ت يع" يعقارلا هايل

 ۹۹۹4 فيرع شيع ۳ ١۹۳۹ دلع ءاي رستا تارامآلا ةييمأ
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 ةيلومشلا تامسلا ىلع دمتعت يلا ةيعقاولا ةريصقلا ةصقلا نأ دمج اذكهو

 ول غلايت ال انلعلو ءةيبرعلا ةريصقلا ةصقلا ةريسم يف ازراب اهامجا لكشت ةيعقاولل

 .ةريصسقلا ةصقلا ق ةيعوض ولاه ةينغلا تاهامت الا زربأ دعي ءاعخلا اذه نإ انلق

 ةيعقاولا تام“ ميضوتل لامعألا ضعب دنع رصحلا سيلو ليثمتلا ليبس ىلع فقنو

 .طمن نم رثكأب لب ةيعقاولا نم دحاو طمني , نعت ال َنيلا ةيلومشلا

 تدمحعا نيذلا ةيبرعلا ةريصقلا ةصقلا باتك“ لئاوأ نم روميت دوم دعي

 لشم سانلا نم ءاطسبلا ةايح ريوصتب يع دقف «ةيلومشلا ةيعقاولا ىلع مهصصق

 ةرطفو ةءارب نم سراعلا هب مستي امو ؛ةعهج خيشلا ةصق ق ”نرملا سراح"

 ةايل هريوصت ف ةيعامتحاللا ةيعقاولا :امه نيدعب ح رطي ةصقلا فو ءةيقن ةيناسنإ

 ةيعقاولاو ءةيزاوحرملاو ةحداكلا نيعقبطلاك ةضقادتملاو ةنيابتملا ةيعامتحالا تاقبطلا

 ىلع ةحذاسلا هتفسلف يلعتست سراملاف ؛ةيصخشلا راكفأل هحرط يف ةيركفلا

 .فيرلاو ديقعتلا ىلع ةثيدحلا ةيندملا ضئاقن ىلع هلقع عفرتيو «ةايحلا تالكشم

 ءاطسب ةقيطل يمتتي ثيح "طيبعلا ديس خيشلا" ةصق ف اضيأ اهدعت ةي ةرلا هذه و

 ضرمم باصي هنكل «هيبأ توم دعب ةريققلا هترسأ ةيلوؤسم لمحتي و ءنيحالفلا

 ةيالولاب هنوتعنيو ةيروطسأ حمالم هتقيط لهأ هيلع يفضيو ءهتركاذ دقفيو
 هتافرصت ل ةيتاودعلا ىلإ ليعو ضرملا هيلع دعشي امدنعو ءةداعلل ةقراخلا ةماركلاو

 حرطي بتاكلاف توملا ىتح هنومجريو «سيلبال امدا حبصأ هتأو نونخاب هت وتعني

 اهيف لحسي يلا ةيليحستلا ةيؤرلا نع الضف ءدحاو نآ يف ةيعقاوو ةيركف ةيؤر
 .هنم لخخدت نأ نود ثادحألا

 ةيؤرلا يف "طييعلا ديس خيشلا“ ةصق نم "رظتنملا يدهملا' ةصق برتقتو
 يدهللا خيشلا ةيار ةدوعب نقويو يضاملا مالحأ شيعي يذلا ريققلا لجرلا ثيح
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 ةصق يف اذكهو ءنوتملا ف باصي ىتح همهو شيعيو «صالخلاو رصنلا لحأ نم

 ىلع يفضيو ءايقيقح اريوصت عقاولا بتاكلا روصي ”ميعن خيشلا" ؛"انديس"
 لك روصي هنكل اهنيعب ةقبط ريوصت ىلع رصتقي الو «ةتيعم ةيركف ةيؤر هتايصخش

 ةيزاهتنالاب اهفصي هدم ةيزاهتنالا تايصخشلا روصي امدنع و ءعمتخلا تاقبط

 ةيركفلاو ةيليلحتلاو «ةيعامتحاللا ةيعقاولا تامسلا عمجي اضيأ هدمت لب ءةيليفطلاو

 "ضيرملا لحرلا" ؛"مادغإلاب هيلع مرک" هصصق ي امك دحاو نآ ف ةيدقنلاو

 ةينق ةراهمو قذعج ةيلومشلا ةيعقاولا همادختسا روميت دومعم زيي امو «"اغأ نسح"

 ؛نيف قدصو ءاك ذب تايلخا ريوصتو «ةايحلا تاير قيقدلا ليلحتلا ىلإ ليمو

 .يعقاو هامتا نم رثكأ ىلع هصصق دمتعت كلذ لحألو

 ىدتعي وهف « «يقح ىيغ صصق يف اضيأ ةيلومشلا ةيعقاولا هذه ديو

 ادصر اهدصريو ءاظوح هتاعايطنا ركذيو :هتايصخشل يعامتحالا عقاولا رهو
 ةيزاوصربلا ةقيطلل اسجذرغ ايل مدقي ' 'هعبزبع روزي كلب دمحم" ةصحق يضف «اقيق

 هتع تنر وو هدلا و تام «يطارقتسرأ باش كب دمحمف ةايلا رومأ ف ةدسافلا

 لشفي امك ميلعتلا ف لشفيو «ةيعارزلا ضرألا نم نادف ةئامسمخو ةريثك ًالاومأ
 تؤش هل ريديف ةطسوتملا ةقيطلا -نم وهو يلوخلا ىلع دمتعيو ءهتاعورزم ةرادإ يف

 نيب قرفلا فرعي مل هنأ ىلإ كلب دمحم لصو لهجللا نإ لب ءةيعاررلا هضرأ

 :ةيصخشلا تالليصقت درس ىلع يقح ىب دمتعيو ءةيحولملاو نطقلا تاعورزم

 تلطأ اذإ نوللا ضييأ هجو وذ نيدب باش اذه كب دمع فصو ق الثم لوقيف

 مقو فقنأو نيبحاح نم امهعبتي امو نيئيع نم هئاضعأ ميج نأ تطظحال هيلإ رظنلا

 ".ىمحللا نم ةلعك طسو ف ةريغص ةحاسم الإ لغشت ال نقذو

 ن نين



 ةيعامتجاالا ةيعقاولا ىلع دمتعي رهف ةيصخشلا عقاو درسي امدتع بتاكلاو

 حرطيل قايسلا يف لحدتي امدنعو ءكلب دمحمو يلوخلا نيب يقبطلا نيابتلا ثيح نم

 هراكفأ حرط احل الح نم يغيب ةيركف ةيعقاو مدقي وهف ةيصخشلا لوح ةيركف ةيؤر

 عقاولا يف اهتيلاعف ىدمو اهتايح طمنو اهكولسو ةيعامتجالا تاقبطلا هامت

 «تايصخشلا ضعبت ليلحتلاو ليجصستلاو دصرلا ىلع دمعي هنأ امك . يتايملسا

 هتيعقاوف ءلسعتل ةيتغلا ةيعقاولاب هتياتع نع اضف «ةيصخشلا ىلع هتاعابطنا ىلعو

 .ىرحأ ةيعقاو يأل اهنم ةيلومشلا ةيؤرلل هبرقأ

 ةيعقاولا حمالم نم احملم ةديدعلا يودبلا دومحمم صصق لكشتو

 تامسلا ىلع دمتعت ةيصصق ةعوم# نيرشع نم رثكأ بتنك دقف ءةيلومشلا

 :ةيعقارلا ةريصقلا ةصقلل ىشاع يودبلا دمخ نإ لوقن انلعجي يذلا رمألا .ةيعقارلا

 عقاولا ريوصت ىلع تدمتعا هصصق نأ امك ؛هتايح ةليط اه ًاصلخ لظ دقف

 هريياعم ءارتهاو هثواسم نع فشك و ءةضقانتلاو ةئيايتملا هروص لكي يعامتجالا

 .عقاولا اذه ديسجت يف ةيتاذلا هتاعابطناو هرظن ةهحوو ةيركفلا هتيؤر مدصستساو

 ةيقيرلا ةشييلا يودبلا راتعاو ةديدعو ةنيابتم ةيعقاولا تامسلا لعج يذلا رمألا

 ءاهمالآو اًشامآو اهعئاقو فرعو ةئيبلا هذه شياع هنأل ءهئادحأل اح رسم ةيديعصلا

 صضقانتلاو ةلعضللا ةيعامتحالا بيكارتلاو ءاهديلاقتو اهتاداعو اهيف ةايحلا ةوسقو

 فيرلل اصلخع لل هنأ الإ ةرهاقلل لقتنا يودبلا نأ مغربو «هدارفأ نيب يقبطلا

 دارقألا صعب روصي ةعئاجلا باثذلا ةصق يفف هنع ريبعتلا ف «يديعصلا يرصملا

 نوأجليف مهتايح هب نوموقي ام نودجي الو شيعلا ةوسقو رجلا مهب دتشا نيذلا

 يلا راطحألاو يسآلا بتاكلا فصيو .ةيزاوح ملا ةقبطلا ىلع وطسلا ىلإ

 قولفغ ىلع رمت مل امك «ةيساقلا ةنحنا كلت انب ترم دقل" :لوقي اغ نوضرعتي
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 عوست ام ءابعألا نم نتو ءءاقشلاو عونللاو دربلا نم يساقنو بذعتت انك و يرشب

 ىتح راهتلا رح ف لصمت الق لوقحلا يف راغص نمنو لمعت انك .لابتلا هلم
 ...عوللا نم ىلأتنو ءاتشلا يلايل ف درملا نم شعترت انك ءءايوملا كس ام ىلع

 ل و «ةقيرطلا هذه نم دب نكي ملف .انئاقشو انباذع ىلع لمعي ءيش لك ناك و
 لب ءهلعف نع يضارلا لحرلا روعشب وطس ةثداح لك دعب رمألا لوأ ف رعشت نكن
 ةنمم نع ةليللا ترفسأ ام اذإ قلقلا بادعو مدنلاب رعشن ةريثكأ تاعاس يف انك

 تظلغف ءردحتلا ةياهن ىلإ رايتلا انفرجو مايألا تضم مث :..ليتق نع تنابو
 1200" توس ولا یف ةوارض دش اتولش و ءانرئامض تنام و ادب ول

 فيرلا لّشأ اهشيعي ىلا ةيعامتجاللا ةايحلل قيقدلا فصولا حضتي انه نمو

 ةيعقاولا تام“ ىلع دمتعت ةصقلاف «عقاولا اذه ىلع درمتلا مهنم نويروثلا ةلوامجو

 مهتقبط ىلع قافولا د رستي تی ةيكاارتشالا ةيعقاولا تاع“ نم اهبف ءةيلومشلا

 ةيعقاولا نم اهبو .مط لضفأ عقاو ليكشت ةيغب ةيزاوحربلا ةقيطلا عم توعراصتيو

 ةيعقاولا نم اهبو :يتايحلا عقاولا ريياعم لالتخا نع يوارلا فشكي ثيح ةيدقنلا
 هسفن تقولا يفو ؛ةيصخشلل ةيروعشلا تالاحلل قيقدلا فصولا ثيح ةيليلحتلا

 دحتو .ثادحألا لوح هتاعابطنا مدقيو ؛عارصلا ةيهام لوح ةيركف ةيؤر حرطي

 ۹دا ةتس بلذلاو 4١545 ةنس "تارمع خيشلا" هصصق يف اضيأ كلذ

 لامعلا لئاوأ نم يودبلاو ء١ ۹1١ ةنس ةريحألا ةبرعلا ةعومجج نم ةيرقلا سراحو

 دلي نم نولقتني نيذلا ءارحألا لامعلا مهو "ليحارتلا لامع" ةايح نع اوربع نيذلا

 توسقي ضرألا باحصأ ءاينغألا ناك و .هنم نوتاتقي رحأ ىلع لوصحل ةيغب رحل

 انسمج ةقلتنع ىرق نم الحر رشع ةسفح انك" :لوقي ةوسقلا نوكت ام دشأ مهيلع

 . 11 نع ةعئابطل يباتفلا ةعرس ءينزدبلا درس "9
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 ضرألا ف توعسي نيذلا ءارحألا لامعلا نم انك «ديعصلا بلق يق دحاو لمع

 نم رثكأ ىلع لصخحي ال انم دحاولا ناك ءًالييس لمعلل اودحو امنيأ قزرلل ًابلط
 نيب لمعت انكو ءلقحلا يف ةعاس ةرشع َينثا لمعل ارظن ايموي شورسق ةثالث

 ال انساعطو «سمشلا برغم ىلإ مويلا رجف نم اهقزعو ضرألا يقسو فقريداشلا

 (ةثالا لصبلاو دوسألا زينا ودعي

 ةايحو ؛«سلتلا نم ءاسؤبلا ةايح نسمي ةصقلا ةياهن ىتح بتاكلا رمتسيو

 نسم يعامتجالا مقاولا دقني امك «؛نييعاررلا كاللا رابك اهشيعي نيلا يداملا فرتلا

 ىتشب حئاوللا قيبطتك ةينيتورلا ةيغامعحالا ةيعامتحجالا ةمظنألا نم هتيركس لال

 ةلماعم ءوسو «ةهفاتو ةيحطس رومأ لحأ نم ةديدعلا ناجللا دقعو ءاهتايئرح
 فغيرلا ف ةغيسلا ديلاقتلاو تاداعلا دقني امك :ةماعلا تاسسؤللا يف سانلا

 «ةيقامتحجاللا ييكارتلا لاللتلا ىلإ اهعج ريو ةقرسلاو وطسلاو لتقلا ثداوحك"

 دمعلا ىلوتسا دقف ء١١١۱ ةنس "دايصلا ةحوز" ةصق فل يسايسلا عقاولا داقنيو

 مهنأب مش رمتسملا مهديدهت قيرط نع مهتاجوزو نيحالفلا تاورث ىلع خياشلاو

 ةدمعلا دده دقف .مهرماوأ اولفني مل ذإ برحلا ف كاردشالل ةطلسلل مهنوملسي

 عارصلل ريوصت انهو هرماوأل :.ةذت ىتح نجسلا يف اهحوزب ىقلأو دايصلا ةح وز

 ةيروعشلا تاللاحلا ليلحت و ةينا“ ” يحات نم يعامتمالا دقتلاو ةيحان نم يقبطلا

 ةينحات نم فنقاوللو تادحألا لوس هئاعلبطنا هركذو ءةثلا ةيحان نم ةيصحشلل

 .ةيلومشلا ةيعقاولا تامسلا نم ديدعلا هصصق لمشت اذكه و ءقةعبار

 , 5# ةصشمس هشت 1"

 ارا



 يلا ةيلومشلا ةيعقاولا ىلع اضيأ '**يليحعلا مالسلا دبع صصق دمتعتو

 نع ريبعتلل ةيليلحتلا و «ةيدقتلاو «:ةيعامتجالاو ءةينقلا ةّيعقاولا تمام“ اهيف حضنت
 ةنس ةرحاسلا :تنب ةيصصقلا هتاعومج ىلوأ ردصأ دقو «شيعملا عقاولا اياضق

 ةريصقلا ةصقلل داورلا ليج نم دعي يليجعلا مالسلا دبع نأ مغريو ء۹١ ٤ د

 ناك اذإو ءاقداص ارييعت هلع ثريعو عقاولا اياضقب تنرعقا همعصق تأ الإ ةيروسلا

 دقف ةيودبلا هعايبل صالخإلا ديدش يليجعلا نإف ةيديعصلا هتئييل اصلخع يودبلا

 توعجري اهتاكس لج ءةعساو ةيودب ةقطنم طسو يف هبابشو هتلوقط ف شاع"

 نمو ءرورلا ريد نم ةقلتنغ قطانم نم ةقرلا ىلإ تحزن «ةيبرغ رسأ ىلإ مهيست

 تاداع مهتايح ىلع رطيست ناكسلا ءالوه ناك و قارعلا ل لصولا قطاتم

 عازتلا ضف يف فراوعلل ماكتحالا ةيدلاو رأشلا لثم ةليبقلا ديلاقتو ءةيدابلا
 د للو

 ”ءاسنلاو لي ١ ةصع اهتعو هلا يف ةئيبلا هذه نع يليجملا ريع دقو

 اهب ره مل و ؛ةيرصلل ةلاسرلا ةلمج ف "نامون" تاوسعب ةيودب ةسعق لوأ رشنو

50 
 بتاكلا كللذب حرصي امك هسفن ل هتقث ردصم يه تناك و «دحأل زا ولت و

 ىّقتت ءايروس لامل ل تارفلا رهت ىلع مت ةريغص ةنيدم يهو ةقرلا يف ٠١١ د ةحس يليصعلا مالسلا دبع بلو "77

 ةتس قشمد ةعماج نم ًاسيبط جرفتو بلح يف ةيوتاثلاو ةيدانعألا نيكلح رلا سرهو ةقرلاب يتادجالا هميلعت
 اريزر تيعو ب1١ ةنسع يالا ىلا ل اوسع ےک و :تلیاےلا و ةيرشق ايروأو نيديكيرمألا راز نة

 يف هئاناونم يهأو ةقيقبلا ةطقفلا مهيفكت نيذلا بادكلا نم ربتعيرب ءا ١١ ةدس مالاعالا و ةيج رانا مث ةفاقعلل

 ةنيدم سراق :ءاستلاو ليلا ءنئاقت ءسقنلاو يللا «ةيللبشا ليدلتق ؛عزالاكا ةعاس هةرساسلا ثنب يه ةسقلا

 يليجعلا مالالا دل قيصقش ءايشأ رظت ؛تورومغملا ؛قامفللا نيرشت ريعازأ ,كتلسألا ىلع بول ةرتعشلا
 . ۷ يع قباس ءشرطألا ميعاربإ درم د رظناو +۱ ٩1۸ لس توروب هسقن

 ۷س قیاس مه رس .شضرطألا ميغلربا درم د : لفنا ""'

 ٠" سس ةيصخش ءايشأ :يتيصعلا مالاسلا دبع :رظنا 1١5
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 يلا تد ج مهأو عةيلخأ ةفييلا لكاشمو ةم واقلاو دابا لوح هت ىلعم

 بسلا ةعومج نم دومح نفك .ناك امنيأ ؛يه ةيموقلا كراعملا نع تربع

 . ةيلمبشلا ليداتق ةع وج نم تاه لب رق « ليلا عاول 5 قفاتي :سقتلا و

 لواميو هضرأل راش يذلا بابشلا ليج روصي "دومح نفك" ةصق يفق

 ىتح لاتقلاو داهجلا ىلع ثمحيو «يرامعتسالا دادبتسالا ةقط نم صنلختلا

 نأ ديري مثآ ليح «دومح نفك لمحيس يذلا نم" :لوقي ديدح عقاو لكشتي

 اهنأ يردي الو رانلا ف هسفنب يقلي نأ ديري ليحو ءهراع رفكيو هتئيطعع يرتشي

 نطاي يف لازت ال لايحأو .هل دعأ يذلا مهلل ًاعفك نوكيل ًايهتي ليحو ءقرحت
 4007" سلا

 كو ءملظلا دض ةروشلا ىلع صرخ هنكل اهنيعب ةيعقاو مزتلي ال بتاكلاف

 ةروثلا ىلع ضر سفنلاو بملا ةعوسج نم "نتاملس خيشلا تاوينت" ةصق
 ةدحاو ةعامج توم" :ناملس خيشلا تاسل ىلع لوقيف :نطولا اياضقب مازتلالاو

 بریا اوضوقي مل سانأ ءمكنود مه سانأ يتايس مک دعب «يبا اي ضرألا رهطي نل

 ناطلسلاو ةوقلا بح يف مكلثم مهنكلو لمعلا يف مكنود مهنإ .اهيف اولشفي ملف

 كاقنيح ...هحوربف هدسجي تم مل نمو ءاضيأ نوتوميس ءالوه رورغلاب مكتوقو

 نثاشلا مث ءزحاعلا مث لشافلا مكحيو «بارتلا قرتحيو :«سانلا ترم نأ دعب طقف

 تسهف له ءرهطملا ذقنملا دلتل ل الاب ةمألا ليش ءضرألا تابنج رتهت رحجافلا مث

 “'"" لوقأ ام
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 نم "كابشلاو ايؤرلا" ةصق لثم بتاكلل ةيلايخ صصق كاته تناك اذإو
 ىنعت انتكل ءعضوملا اذه يف اهب ىتعن ال صصقلا هذهف "ةيلييشا ليدانق  ةعومجم
 هذهف "ليلحلا ءاول ف قدانب" ةصق لثم هاياضقو عقاولاب طابترالا ةديدش صصقلاب
 نم نيعوني ىنعت اهنكل ةئيعم ةيعقاوب مزتلت ال يليحعلا دنع ةيعقاولا صصقلا
 .ةينفلاو «ةيعامتحالا ةيعقاولا :امه ةيعقاولا

 ةريصغلا ةصقلل لوألا تايادبلا قلازم نم ولخت ال يليجعلا صصق نكلو
 هصرحو «يناسبوملا قيوشتلا رصنعو «ةلوهمجلا لولخلا و تادحألا ىلع هدامتعا لثم

 .اهتيعقاوو ثادحألا ةيقادصم نم للقي ئراقلا قيوشت ىلع صصقلا نم ريثك ف

 ىلع مهدامتعا مهيلإ انرشأ نيذلا نيرحآلا باتكلا صصق يف دع اذكهو

 اندر



 ةيعقاولا دعب اميف ةمدختسملا ةينفلا حمااملا

 " ةيزمرلا ةريصقلا ةصقلا "

 ۳ ب لإ





 ةيعقاولا دعب اميف ةمدختسملا ةينقلا حمالملا

 " ةبزمرلا ةريصقلا ةصقلا"

 : مقققم

 يا يعقاولا لكشلا ىلع درمتت ةريصقلا ةصقلا تدب تاينيتسلا رجا وأ فنعم

 هيبابشلا تباصأ ىلا « ١۹1۷ ةنس ةسكنلا ىلإ اذه عجريو ماشلا داليو ريم

 رثكأ -انركذ امك - اهنأل + ةريصقلا ةصقلا باتك و ءايدألا اميس الو يبرعلا

 تدذمعأ لا ةطسوتللا ةقبطلا نعو « يعامتحالا عقاولا نبع اريبعت ةيبدألا سلسجألا

 . هيسآامو نطولا مومه اهقتاع ىلع

 مظعم به ىتح < ةيبرعلا ضرألا تعاضو ةسكنلا تعقو تإ ام كلذلو

 نودرمتيو « راسكتالا اذه نع نوربعي ةيبرعلا دالبلا نم ريثك ىف بابشلا ءايدألا

 دق تناك“ اهنأل ءةيعقاولا ةريصقلا ةصقلا اهيف اع + ةيدلقتلا ريباعملا لك ىلع

 كرقلا نم تاينيثالثلا دنم « ثيدحلا يبرعلا بدألا ف ةريبك ةينمز ةدم تعطت

 عئاولا دقنت اهنوك نع جرفت مل اهتأ امك ١351 ةنس ةسكن ىتحو نيرشعلا

 اه يديلقتلا لكشلا راطإ يق هئواسم نع فشكت وأ هفعضو هللعت وأ ۽ يعامتجاللا

 . نيرشعلا نرقلا نم يناثلا عبرلا فنم فولألملا

 يعامتجاللا مقاولا ىلع مهنم بابشلا اميسالو باتكلا درع كلذلو

 . ةيدحم فلا لكشلا ةمارص ىلع ةظفاحلا دعت رل ذإ ٠ يبدألاو يفاقثلاو يسايسلاو
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 ظناخ دمحم مهنمو « ةريصقلا ةصقلل يعقاولا لكشلا ىلع بائكلا درت مث نمو
 درمتي دمعأو « ةيكدلا عوقو لبق نم عقاولا ريياعم بالقنا بقرشتسا يذلا بحر

 الب ليح مهنأب هئاقدصأ نم ةعومجج ىلعو هسفت ىلع قلطيو ةيعقاولا باتك ىلع
 ةعومصي يعم ةتيدملا لهأ اي كولعصلا حاص « ةدتاسأ الب ليج نح ": لوقي ةذئتاسأ

 مل ينكلو امتيسلل ىرعأو مارت ةركذتو ةلظم نع ثحبأ انأو عبطلا ةللداص صصق
 ؛امضيأ ةنتاسأ و رايك اننإ ةذتاسأ اي رايك اي تحص سسألاب ۽« دعي ةلطملا ىلع رثعأ

 « ثيعلاب يتاملك لقأ من انأو يهح و ف قيرطلا اودس مهنكلو : قيرطلا اوحسفأ
 مل « ادليق دحأ هيتكي مل ام بتكن ادنأ ةقيقنألاو + ةفاشن قوف ريح طقق اهتإ اولاق

 ". هانيأر يذلا ساملا قيرب اورم مل و ؛ هاتفشتش ا يذلا رثكلا دحأ فشتكي

 ال 4 لوقلا نكم اسنكل ء بحر ظفاح دمع ةلوقم ةشقانم ددصي انسلو

 نأب لوقلا يف قدصت يهف « ةغلابملا نم اهبيصن نع قدصلا نم اهبيصت لقي

 تسملعت اهنأ لقغت اهتكلو ء اهقيس امل رارمتسا درج تسيل ةديدلا تاهامتالا

 باتكل أرق < ليلا اذه مظعمف + ةعدقلا براحمتلا نم اريثك وأ كاش تدافقتسا و

 ء رهوح فسويو « سيردإ فسويو ظوقخ بيحيو يودبلا دومحم لثم ةيعقاولا
 ".مهريغو روميت دومحمو « يقح ىيجو + يسيمنللا نمحرلا دبعو .يواكم دعس و

 ةا دا ور اورتأتو اوأرق دق ةريصيشفلا ةا بات مظعم تاغ كللتل

 لكشلا روطت عم تروطتو « ةيديلقت تناك ةيادبلا ف مهصصق تز < ةريصقلا

 ةيقنرعلا مالقكلا ةلمع رلفتاو + ١ ۹۳ ةتس ريرخ © ف ةيررهسجلا ةديرس " ةلتاسأ الب ليج“: بحر ظقاس دمع '

 , ١ ةراه ةنس سراع دنع " ةيرسلا ةبسقلا لإ تيدستلا نالا "

 دنع لوصف ةليج ف " ةيقاولل باتل ضعي لامعأ ىلع علتالاب تالا باتت ملقعم فاعلا " : رظتن ديرملل ا

 , 37 #۹ ج 1 311 31 تس نم نابع



 ةيديلقتلا ةيادبلا ىلع اوحرمت مهنأل . ١۹٩۷ ةنس تار رح ةسكن دعب اميسالا و نيفلا

 باتك ضعب نإ لب « ةيديدجت لاكشأ ىلإ توعلطتي اونسأو < تاينيتسلا رحاوأ يف

 لكش ىلإ نوعلطتي اوذحأو « يعقاولا لكشلاب اعرق اوقاض دق مهسفنأ ةيعقاولا

 ةضرشا عقاو وهو . ديدلا مهعقاو تتايضتقم نع ربعت ةثدحتسم حمالمو « ديدح

 راوداو + ينوراشلا فسوي ؛ باتكلا ءالؤه نمو نيتسلاو عباسلا دعب راسكتالاو

 نم ريثكلا لكشلا اذه ذغنتتسي نأ امتح ناك دقف . يقح ييو + طارنملا

 ةيعقاولا ةبحقلا نأ ىأر يذلا يقح ىج دنع هب قيضلا رهظ دقو <« ةيئغلا هتايناكم]

 ' . اهي سي ءايشأ نع ريبعتلل ةيفاك دعت ىل

 امیس الو طارنلاو يتوراشلاو يقح ىيحي دنع صصقلا ضعب دمج مث نمو

 يديلقتلا لكشلا نيب عارصلا ةيلدح نع ربعت تاينيتسلا فصتتم يف تبتك يلا

 " .ةثدحتسللا حمالملاو

 ةصقلا يف ديدحتلا ممالم روهطظ ىلإ تدأ ىرحأ ةديدع لماوع كابهو

 ةيفاقتو ةيعامتجاو ةيسايس لماوع اهنم + 1551 ةنس دعي اميف ةييرعلا ةريصقلا

 تاينيتسلا رحعاوأ يق ترهطظ دق ةثدحتسملا ةينفلا حمالملا هذه تناك اذإو . ةينفو

 يبرعلا جيلخلاو يبيرعلا برغملا نادلب ضعب ف ترحأت دق اهنإف ايروسو رصم ف

 . دالبلا هذه يف ةريصقلا ةصقلا ةأشن راتب قلعتت لماوعل تاينيئامتلا لئاوأ ىلإ
 ةيديدجتلا تاصاهراإلا هذه روهظ يف ةيبرعلا دالبلا يف نيمزلا نيابتلا مغرب نكلو

 ةيعتاولا دعي ةريصقلا ةصقلا ىلع تأرل ىلا ةثدحتسملا حمالملا نأ دخ اننأ الإ

 . ٠س تاينيسلا يف ةريصقتا ةصقلا : ميعاربإ فيسلل ديع د =

 ةريصقتا ةعقلا لإ ةينفلا رق لخآا " تحلل رلقلا ةرماعلا ةريصقلا ةصقلا لإ فيذجتلا تاياضرإ لرس ديرملل '

 ل ةا 4 يع ١ 8517 ةد لق اميق ديدصتلا تنال وانك لصق " ةرساعلا
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 هته ف كرتشملا يبرعلا مشا ةعيبط ىلإ كلذ عحري امترو . ةكارتشم نوكت داكت

 امترو . ةيبرعلا راطقألا لك يق برعلا باتكلاو نوفقنملا هشياع يذلاو . دالبلا

 تاهامتالا وأ تارايتلا نم ًالدب ةئدحتسملا رهاوظلا وأ جمالا روش انرايتحا ناك
 امك . تامسلا وأ حمالملا هته يف ةيبرعلا ةريصقلا ةصقلا كارتشا ةعيبطل عحرب

 < يعولا رايت تاك ءاوس اهتارايتو ةصقلا تاهامجتا لك يف ازراب احملم لكشت اهتأ

 . يديرحتلا وأ يرييعتلا وأ

 تايتيتسلا ليم ةيبرعلا ةريصقلا ةصقلا ىلع تأرط يلا رهاوزفلا مهأو

 عباتلا < ةيديسجتلا ةروسعلا < تيتفتلا ةرهالذ يه تاينيعستلا فصتتم ىتحو

 . ةيملخلا ةيؤرلا « يئارتلا زمرلا « ”يناكمزلا" يناكللو يتامزلا

 < يبرعلا نطولا ف سيددخا باتكلا مظعم دمع اهدخج رهاولقلا هذهو

 انتقو ىتح و تاينيتسلا تدم ةيصصقلا ةباتكلا سرا يذلا رصاعللا ليلا ةصاقشو

 ۽ ينوراشلاو + طارخلا راودا لامعأ دج ريعم يقف ع تاينيعستلا ىفصتنم ) يلاحلا

 دمحأو ءايبولط ديمو « ديلا دبع ميهاربإو ٠ خيشلا دمحأو ميهاربإ ةيطع ليمجو

 ميكحلا دبعو < بحر ظفاح دمحمو . لاعلا ديع ضوع دمحم و < فيرشلا مشاه

 < هللا دبع رهاطلا ييو ءكورتم ميهاربإ دمو « نالصأ ميهاربإو +« مساق

 دومحمو رهاظ ءاهبو ءةير ربأ فسويو باحتسم دمحم و « يخنرخملا دمحمو

 قوراقو ء بيت نيدلا رعو « يناطيغلا لامحو « ليدنق يستملا دمحو « ينادرولا

 ۽« ليربح دسحمو « يوامرفلا قيفرو « يودب يقفرو « ديع يلعو ۽ ديشرو

 . مهريغ وه بيدلا ءالعو ةويلع دعسم مساقو « ولخلا يبنلا راحو < مشاه حالصو

 ديلوو + بغارلا يناهو « يئاقتك تاسغ لامعأ دمج ماشلا دالي يقو

 لماك دمو <« اريج ميهاريإ ارجو « هفسوي نسو ۽ ملاس جروجو <« يصالخعإ
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 1 فيه وبأ هللا دبع و 3 يديم مسالا ليلعع و 1 بامسلا ةدا و 3 بيطتما

 رماث ايرك زو انيم انحو ۽ يبيبح ليمأو ۽ ليل ميهاربإو < يقيرش ايركازو

 ق يقع و

 1 يعييرلا ديمي نمحرلا دبعو « كايصخ ركاش لامعأ دن قارعلا فو

 « يلركتلا داؤقو < غابدلا ماغو ١ رقسلا ىسيع يدهمو « تامرف ةمعط بئاغو

 . مهريغو <« يرون كلملا دبعو u لضاق قحلا ديعو

 « يزاقاي دمحأ هللا ديعو ء فس ري دمحأ لامعأ دمت يبرعلا حيلنلا قو

 رطم ىملسو « جرف ةعمج ميرمو < ريج مثلك و « تامثعلا ىليلو ءاديشر ةيزوفو

 . مهري و

 كمت و يورعلا هللا دبع لامعأ ضعب دمت يبرعلا برغملا دالي قو

 . مهريغو ةقوله ديمحلا ديعو < ينوكلا ميهاربإ و « نولح نبا رهاط و ١ فازقز

 ذم يسصصقلا مهجاتنإ رهدزا نيذلا باتكلا نم ريبكلا مكلا اذه لعلو

 ىدم يآ ىلإ حضوي « نيرشعلا نرقلا نم ريعألا دقعلا فصتتم ىتح و تايتيتسلا

 رطق لك يف هباتك هل حيصأو يبرعلا اتيدأ يف روطتو ؛ ةريصقلا ةصقلا نف رهدزا

 دوج رب نم ولقي ال ةيبرعلا راطقألا نم رطق لك نإ انلق ول غلابت ال العلو ء يبرع

 ء فولاملا يعقاولا لكشلا اوزواحت دقو « ةريصقلا ةصقلا ف نيددعسش باتك

 ةينفلا رهاوظلا هذه مهامعأ تزرفأ ىتح . اعم ةادألاو ةيؤرلا يف نوددجي اوقلطناو
 ء باتكلا ءالؤه لك لامعأ دنع فوقولا ريسيلا ريغ نم ناك الو . ةثدحتسلا

 مهأ حيضوتل < ليثمتلا ليبس ىلع مهضعب صصق نم جذامت دنع فقتس كلذل

 0 را ت



 . ةريصقلا ةحقلا يف ةثدحتسملا تامسلا هذه

 ةلحرم يف ترهل دق ةثدحتسملا حماللا هته تاصاهرإ نأ رك ذلاب ريدنللا نمو

 يف ةزراي ةرهاظ لكشتو جضنتو رهدرت تأديب اهتكلو تاينيتسلا ىلع ةقباس

 سيقت نحو . ( 194 ر نآلا ىعحو تاينيتسلا رحاوأ ذم ةريصقلا ةصقلا
 ةيدرقلا تالاا ىلع اهسيقن الو  اهراهدراو اهعويشل اقفو ةيبدألا ةرهاظلا

  تايتيتسلا ىلع ةقباسلا تاباتكلا ضعي ف ترهلط ىلا ةرئانتملا

 ةينينملا روذيبلا وأ ؛ تاصاهراللا ةباتمم ةقباسلا ةيدرفلا تمأل والا دعنو

 , ةتدحتسلا حملا دك ىلوألا

 : تيتْئفتنلا ت رجاظ : ةلوأ

 ¥۹ ةسكن دعب ةيداصتقالاو ةيسايسلا و ةيعامتح للا تاللوحتلل ناك

 ةجيتت + صاح هحوي تايتيتسلا باتك ىلعو « ماع هحوب ةيبدألا ةايلا ىلع اهرثأ
 ع 58 ليج هسفت ىلع قلطي هلمكأب ًاليح اندحو دقق « طابحإ نم مهياصأ ال

 هعلطتو رضاحلا ي هعايضو ةعزطلا ةرارم نع ريبعتلا هقتاع ىلع ليخلا اذه دحعأ دقو

 مهدنع دلو ساسحالا اذهو « ميلألا عقاولا رييغت ىلع هرارصإو « ليقتسملل

 لكشلا اذه سكعناو « اهقرش و تاثلا نادقفو + ءايشألا ةيمدعو ةيثبعلاب روعشلا

 « فقولأملا يعقاولا يصصقلا لكشلاب مرتلت ال ةينف رهاوظ تزربف يصصقلا

 يف زكر متي ال ثدحلا حيصأف ءيرحتلا ىلإ ليج يصصق لكش ءانب يف تعرشو

 الو < يروعشلا.طيئلا اهتيب طيري ء ةقيقد تايثرح ىلإ ارجعي هنكل ةصقلا ةروب
 . فطعلاو لصولاو لصفلا تاودأ ىلع طيرلا ق دمتعت
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 « باتكلا اهشاع يلا ةيروعشلا ةلامللا ةغدغدل ىدص ناك تيتفتلا انهو

 برسا بقع بابشلا زيلخغالا تويئاورلا هي رعش امه بابشلا باتكلا رعش دقق

 . <« ةيعامتحالاو ةيحورلا ميقلا نم ريثكب ةقثلا مهنادقف ثيح نم « ىلوألا ةيملاعلا

 تازحنملا رثأ وهو ةرهاظلا هذه ع ويش يف ايبس ناك رععآ لماع كلذ ىلإ فاضيو
 تلقت يلا « ةيداصتقالاو ةيعامتحجسالا ةايحلا نيدايم ةقاك ف ةرصاعملا ةيملعلا

 « هتاعرسو هرتوتي رضاحلا رصعلا ريرص ىلإ مامجتساللاو لمأتلا ةلحرم نم ناسنالا

 اهنيب طبري ال ةعيرس تازفق درسلا رفقيف « ًارتوتم يبدألا صتلا لع هرودب اذهو
 . ةيروعشلا تاطبارتلا ريغ

 ديدش حيصأ يذلا رصعلا حورل ىدص اضيأ ةرهاظلا هذه تءاحجو

 . ةيحولوتكتلاو ةيكيتكتلا ةروثلا لعفب ليلحتلاو تيتفتلا و صيصحتلا ىلإ ح ونجل
 ةقيقد تايئزح ىلإ يصصقلا صنلا ءيرخت مهموداعهانمم تيتقتلا ةرهاظي نيعتو

 اهتيب طيري ةقيقد تايئرح ىلإ ثددحلا تعفت دقف < ةغللاو ثدحلا ىوتسم ىلع
 ةيسفتلا تالاصلل اقفو ةلسملاو ةمفكلل يرغللا قايسلا تعفتو <« روعشلا ةدحو

 هذه نع محو « ةقرافملا ةغلو ةتماصلا ةغللا لالعع نم كلذ حضتاو + يوارلل

 يف ةلثمتم تدغو . بولسألا يق ةملكلا يه ةصقلا يف ةدحولا تدغ نأ ةرهاظلا

 تالليصفتلاو تايئزحلا ةعومش يو « تايصخشلا اهلقنت يلا ةيسفنلا تاللالا

 ةصقلا ةدحول ةيئامضإلا ةلالدلا تحبصأو « ةصقلا جيسن اهنم فلأتي يلا ةقيقدلا

 . هبولسألا يق ةملكلا يه

 « ايدين اسلم كلقد لس اطرش ميل هدح و لكشلا ةر نأ ىلع

 دوحو نم دبالو ةصقلا ةينب يف طبارتلا نم دب ال ةثرجتلا هده بتاج ىلإ نكلو



 . يندحلا ءيرجتلا اذه يضتقت ةيعوضومو ةيتف ةرورض

 تاريثلا وأ تادحألا نم ةدودحع ةلسلس لقنت ةينف ةيتب نوكت موهفملا اذهب ةصقلاو

 رقاضتت تاي زیبا هذه نل . هب اصاح اينف اكاردإ قلنع قفاوتم قسن قفو فقاوللو

 . ةصقلل يلكلا جيسنلا لكشتو ضعبلا اهضعب عم ًايوضع ارفاضت

 نيرصاعملا برملا يباتكلا نم ديدعلا صصق قف تدح و ةرهاظلا هده و

 5 رح متلك و ۽ كورم ميهاربإ دمحتو < بامسلا هدا و ۽ طا رتا را ودا

 ةعاس هتعومجب صصق ف ةرهاظلا هذه دج " طارخلا راودا " صصق يقف

 ةيادب يف هتيب لطبلا رداغي ثيح ع راوشلا ةصق اهنمو <« ١۹۷۲ ةتس ءايربكلا

 ٠ ةدوعلا قيرط يف هارن ةياهنلا قو ء شحولا نع اثحاب ةنيدملا ف لوحتيو « ةصقلا
 اهتايئزح ف رئانتي ثدحلا اذه نكل « ةعقلا يف زكرمتم ثدح ىلع رفعن نأ نود

 ةهيبش ةصقلا هذهو . ةتيدملا ع راوش ف عايضلاب ةيصخشلا روعش لق لثمتللو

 عم كلذو « تاعيونتلاو تامغنلا ددرتو " تاميتلا " اهيف لحادتت نيلا ةينوفغميسلاب

 فو ۽ هتيب يف ابمآ لطيلا تاك امدنع ةثداه ىقيسوملاف . ةفلتحخملا ةيقيسولا ةكرحلا

 نكلو « عراوشلا يق ةدرالطملا دعب تيبلاب ملعي ةدوعلا قيرط ىلع لطبلا دغ ةياهنلا

 ءامسأ ةصقلا ف مدختسيو « ةيحان لك نم هطوخ لازام عايضلاف ىودح ال

 قهشي وهو " مطح " هلو فحزي سييوتألاف ٠ ناويحلا فصو يف تافصو ًالاعفأو

 نم بتاكلا عليو ءردصلا ئلتمملا هريره يف موري ريئزلا ةيلقتم ةدحاو ةقهش

 ىلع كرحلا بضغو رعذ نع ملكتي سييوتألا لعجي ام ةيئاستإلا سيساحألا

 < ةعفترملا ضرألا ردحتم يف ديدح تابثب « ةايحلاو ةاحنلا سملتت ىلا تالحجعلا

 5 اپ



 ناويحلاك وهف اعم ناويحلاو تاسنإلا تافص لمعي يذلا لطبلاب اضيأ يقتلنو

 ةينب يف ضعبلا اهضعب عم صارت تاحول نع ةرابع ةصقلاو « هتسيرف ىلع ضقني

 ا ةيصصقلا تاحوللا جيست ف تتفم ثدحلاف « ةصقلا جيسن توخت ىتح ةقسعم

 ْ ا اي ی یورک دج لو بن للف

 ىف" حابصلاو قشعلا تانانتخا " ةعومصب يف ًاضبأ ثدحلا تيتقت دمنو
 + ةفاخلا ىلغو < لمرلا ىلع ريفاصعلا مادقأ و « طوقسلا لبقو ١ مد ةطقن هصصعق

 ". ديدملا ةكسلا ةطخ

 سصيصق اميس الو " تاميسلا ةداغ " صصق يف اضيأ ثدملا تیتقت تيتفت دم و

 , ءاوللا ءرمخآ رويط حازغ ؛ يه صصق عبس يوحت يهف « "ءايرغلا ليل" اهتعومج
 طيح ١ ةدراب ىرححأ ةيسمأ < قشمد اي « بئذلاو ىليل ء حرسم ىلع ءوض ةعقب

 5 رسا یا

 اركر متم اثدح دش ال « ليقمتلا ليبس ىلع ” رح رويط عازف " ةصق يفف
 ؛ نييزاوتم نيطح يف ةصقلا ربستف ٠ ةصقلا ىنب لك يل أرجتي هتكل ةصقلا ةرؤب يف
 ءاهتياهت ىلإ ةصقلا لوأ نم م رطل طوقس ثتيح يحراخلا ملاعلا دس امهدحأ

 ادبت ىلوألا ةيئزجلاف « يوارلا يعو ىلع هتايعادت لكب يلحادلا ملاعلا امهيناثو

 طقاستي راطقلا ياك رو ءومش لازت ام ةطقلاو حايصلا دنم رطملا طوقس فصوب

 رصحتسم دثدنعو . ةقيدحلا ف ءومت ةطقلاو مهتهحبو ثوردي الو رطملا مهيلع

 ةروصو . ةذفاتلا نم اهراغصب تفلأف اهتوص اهجعزأ ىلا ةطقلا ةروص ةيوارلا

 مت < تايعادتلا هذه ءاهتناي ةينزشلا هذه يهتنت ب ۽ دعي تاپ ل يذلا مداقلا لغطلا

 انا



 عم ةيحورلا اهتايح نم اهللم نع اهرييعتو اضيأ رطملا طوقسب ةيئاثلا ةيئزحلا أديت

 همكحوء رويطلا عازقي استاد لوششمو « ملكتي ال يذلا تماصلا جوزلا

 < دعب تأي ل نكل < لقط ىلإ علطتت لازت ام يهو « اياضقلا ف يئاوشعلا

 ةقلاثلا ةيئزحللا ًادبت مث ٠ ملادلا اهحوز تمصو امهحاوز ةيادب امهيلع ىعادتتو

 اهقاشتكاو ءاهحوزل اهتبعادم اهراضحتساو « رطملا طوقس ةروص يعادتب اضيأ

 يق هتياوشع نع تحصقأ ول لتقلاب اه هديدهتو ةيئاوشعب ساتلا ىلع هماكحأ
 امك « مداقلا لغطلا اهحتم ىلع رداق ريغ هنأل زجعلاب همهتتو « ماكحألا رادصإ

 رسماوأ لثع وه لي <« هتدارإ ضخم سانلا ر لاا ىلع ردا ريغ هنأ

 ىلعاهدقحو جوزلا اذهب اهئارتكا ةظحل اهيلع ىعادتتو « هيلع ىلع امو رابكلا

 : اخ مللت طوقسب ةعيارلا ةيئرحخلا ادبت مث اهنلعب يق كلم كالع اهنأل ةمداخلا

 تملا اهيلعو تواب ءايربألا ىلع امكحيل رويطلا عازف عم سلاحا اهجوزو
 يف لافطألا روص ىلإ رظنلاو رطملا طوقسب ةسمانللا ةيئزحلا أدبت مث . يدبألا

 نم تطقسأ اهنأل اهنوحراطي ةطقلا لافطأو « تاردحلا ىلع ةقلعملا تاح وللا

 لك ئرهي نأ ديرأ ": ةلئاق اهتاذ يحجانتو ء ةذفانلا نم رظنلا ىثحتق ةذئانلا

 رامدب يلوح نم لک قرغأ نأ ء درقأ نأ ءجعححأ نأ ديرأ + قرض نأ ء ءيش

 اته ردصأ نم . نم ۴ ىتم ؟ فيك ؟ نم . نم ۴ اذا « اذاط ء ثياع يقيقح

 ؟لفط يعارذ ىلعو ضيهنتأ مث ريرسلا ىلع طق درمتأ نل انآ اذامل ؟ يلع مكحلا

 , يلحخاد بلقتي لقط دسح و ۽ ةريغص مادقأ بيبدي يطب لععاد سحأ نت اذا

 . رادلا هحارص الج امثير هسسملا يموت نم بعأف 1

 . #1 رض أ 4315 ةحم تورت بادآللا راح ه هايرغلا لل : تالا ةمدق '

 نا



 < ةمداخلا ىلع اهدقحو ء رطلا طوقسب ةسداسلا ةيئزملا ادبت مث

 ؛ لقطلا ةروص مسر لمكتل اهتحولل دوعتو ةسرشلا ةطقلا رفاطظأ اهراضحتساو

 " بعلتت اهتقيدصل هحجوتلا و باهذلا مدع ررقت و بيبطلل اهياهذ يف ةددرتم لظتو

 ." ةلشلا " ةيقب عم " جديرملا

 ىلإ اضوأ نم رفاضتت اهنأ ةصقلا هذه تاايئرج ضرع يف حضاولا نمو

 ةيثرحج ف روحستي ال ثدحلا نأ امك « ةصقلل يلكلا جيسللا لكشعل اهرحآ

 ةيوارلا علطت ف لثمت ثدحلل ةيلكلا ةلالدلاو « تايثربملا لك يف هنكل :ةنيعم

 لحرو ايضاق لمعي يذلا جوزلا يقو . ددحتلاو ةبوصخلاو داليملا زمر لفطلل
 مقعل زمرت ةميقع ةيصخش هنأ امك «اهاضاقتي يلا ىواشرلا لالحح نم لامعأ

 لفطل ميقعلا راظتتالاب ةصقلل يلكلا ثدحلا لثمت مث نمو اهدومحو ةايحلا

 تايئزمحلا لك و . عمتجلا يف ةدسافلا رصانعلا نايغط بيسب يتأي نل يذلا لبقتسلا

 . ميقعلا راظتنالا اذه نع ربعت ةصقلا يف ةرفاضتملا و ةرئانتملا

 سصصق ةصانغو ثدحلا تيتفت ىلع اضيأ ربح مثاك صصق ثدمحعاو

 ؛ ديدح داليم < ليحرلاو دهعلا + صصق يروحو "ةيبرع ةأرما حح و" اهتعومج

 فقتو « رحأللا هجولا ءراسكتالا <« زوحعلا نتايديسلا ةرجش « سماقلا ق ودنصلا

 ةمدقم ىلإ لكشلا ازت اهيفو : ليثمتلا ليبس ىلع " سمانلا قودنصلا " ةصق دنع
 « ةكللعلا ةلاسرلاو ثدحللاو « ةيناثلا ةلاسرلاو ثددعلل ىلإ لعدمو ء لوألا ةلاسرلاو

 ةيئزح لك و ء ةسمانللا ةلاسرلاو ريوتتلا ةظحل و « ةعبارلا ةلاسرلاو ةأحافلا رصنعو

 . ةصقلل يلكلا ثدحلا لكشتل ىرحألا عم رفاضتت اهنم

 < ثكدحلا ىلإ لعدم "امه نيثيئزرح ناوتع تعض ۽ ةيتاكلا نأ مغريو
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 نم لكشتي هنكل بسحف امهيف دسحتي ال ةسعقلل يلكلا ثددحلا نأ الإ " ثدحلاو

 رايا راظتنا وهو ثدحلا ةاون ىلإ ريشت ةمدقملا يفق . اعم تايئزللا لك رفاضت

 ىرخأو ةقراح تايسمأ * : لوقتق مهحرف معيو مهتزح ددبتي ىتح مهلئاسرل

 مساوم راظتنا ف مهلئاسرب اهباحصأ اهيق تعبي ةرطم و ةنيزح و ةدراب ةفاح

 نم سيلاهؤدبتو " لوألا ةلاسرلا " تاوسب ةيناثلا ةيئزجلل لقت مث ” حح وغلا

 تايسمأ *؛ اضيأ لوقخ هب تدي ام ثيح نم نكلو ةمدقلا هيلإ تهنتا ام ثيح
 ةيثربللا يف ةبدعخم ىلإ تلر دق ل وألا ةيئرحلا ف ةقراخلا تايسمألا ناك و " ةبدعج

 تاللالا نكلو طبرلاو لصولاو فطعلا تاودأ سيل امهتيب طيري امو « ةيناثلا

 ۽ يسقتلا ىوعسملا ىلع ةمدقملل ادادعما لوألا ةلاسرلا تاج ثيح ء ةيروعشلا

 دعت ملو ١ ميقع راظتتاو تيم تمص ىلإ ةمدقملا يف ةرلقتتملا حرقلا مساوم لوجتتقف

 رطتنت تحبصأو نهولا اطاصوأ يف بد دقف اهنبا لئاسر راظتنا ىلع ةرداق مألا

 ةتهابلا هوحولا روصي اهيقو " ثدحلا ىلإ لعدم " ةئلاثلا ةيئرلا يتأت مث « تولا

 هنأل هيلإ هبنتي ال ديريلا يعاس نل ء« سمانلا قودتسلا يف اهلئاسر عضت يلا

 يديلقتلا وأ ييسلا عباتلا ىوتسم ىلعف . قودنصلا مامأ ةئطاقلا ةاتفلاب لوغشم

 وديت يسفنلا ىوتسملا ىلع نكلو ءاهتقباس عم ةعباتتم ةيئرحخلا هته ودبت ال

 ةيثرخلا يتأت مث . دعب تأت مل يلا لئاسرلل نيرظتنملا قرأ روصت اهنأل ةعباتتم

 لوح دق ءاسملا ثأك و « حبش ىلإ ليللا ريوصتي ؟دبتف * ةيئاثلا ةلاسرلا " نع ةعيارلا

 ةلاسر ىلإ ةرصاملا تاذلا اهيف علطتتو « حيش ىلإ بدعم ىلإ قراح ءاسم نم

 : ةركاذلاب تنأو يعمدأو ءاسملا افغ رحآ حبش ليللا ": ةيوارلا لوقت صلخملا

 هجوو . نرحل رحخزي فنعي كتدقتفاف « يلععادب كدع تشع كيلإ تقتشا امنيح

 كلئاسر راظتنا تللم « يذقنم كهحجوو « ابيرق تاب سرعو « دماص دال يبأ
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 توللاو < رعاشم تاحفت لمحت اهتأل اهتقرس دمعتي ديربلا يعاس نأ تلح ىتح

 َظ كلب ملعت تتئاو 3 نوعاطلاك بحس ساخ ايني كيل ۾ قشعلاي مسك وي قدام لا

 ةيئرللا ثادحألا لمكتل " ثدملا " ناونعي ةسماقلا ةيئزلا يتأتو

 ةاتفلا هترجه املثم < سساتلا ق ودتصعلل ديربلا يعاس رجه روصتو ءةقباسلا

 هؤامد ليستو قودنصلا يف هسأر برضيو « هريغ للحجر نع ًاثحب همامأ ةضبارلا
 ةلاسرلا " ناونعب ةسماثلا ةيثزحلا قو < همامأ قودنصلا دهاشي امدنع قعصيو

 ةيروعشلا و ةيسفنلا تاطيارتلا ىوعسم ىلع ةقباسلا تازلا لمكي " ةئلاثلا

 " ناونعب ةعياسلا ةيئرحلا فو < مقعلا نم اهصلقي نمت ةلاسرل تاذلا علطت روصتو

 سش لئاسرلا رمع تأ فشتكا امدنع ديربلا يعاس ةاسأم روصي ” ةأحافملا رصنع

 هيبآ نم ةلاسرل نبالا فهلت روصتو " ةعبارلا ةلاسرلا " ةنماثلا ةيئزطلو « تا وتس

 نع ةعساتلا ةيثرطاو ء ةمتعملا ةناوتزلاو نمألا لاحر نم هنقنيل ادوقت اهيف هل لسرب

 هسيئرل بلطب همدقتب و لئاسرلل ديربلا يعاس قرح روصتو " ريونتلا ةلقمحل *

 روصت " ةسماخخلا ةلاسرلا " نع ةريحألا ةيئرماو < هترباثمل ةأقاكم هحنم بلطي

 هل دعي مل هل اهبح تأل ليحرلا تررق اهتأو ؛ ريغصلا هنبا نفدب اهحوزل مألا ةلاسر
 . اهيلق ف نام

 اهنيب طيريو اهتاعوضوم نيابت مغري عباحت سمنلا لئاسرلا دج اذكهو

 انه ثىدملاف ء ميقعلا راطقتنالا ف يلكلا ثدحلا لثمتي و ةيسفنلاو ةيروعشلا ةدحولا

 . يلكلا ثدحلا لكشت اعم اهرفاضت لالخ نمو تايئزللا لك يف تتفت

 الإ هتيتيأ دسفي رصاعملا يبدألا صتلل يثزملا ميرشتلا نأ اتكاردإ مخ ربو

 ياها ةنم ةر ةيدرهسلا ماسلا < ميزوتلاو رشح ةينمل راه د كر ۽ ةييرع ةأرسا محو : رمح مفتت" '
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 . ةرهالقلا هذه حيضوت ةيغي هيلإ انا اننإ

 نإف ١ يثدحلا تيتفتلاب مهدتع ثدحلا مستا يباتكلا ءالوه تاك اذإو

 تيتفتلا ةرهاظ تدحو " رحبلا ءال سطع ' هتعومجج يل كوربم ميعاربإ دم
 ةغلو " ةقوطنم اللا " ةعتماسلا ةغللا يلع دمتعا دقف . ةغللا ىوتسم ىلع هددع

 دودحلا قيضلا زيمللا نم زغللا لاقتتاو ء ةلالدلا عيسوت ىلإ كايدؤي امهف ١ ةقرافملا

 عقاولا تاريغتم نأل ء ةياحر رثكأ زيح ىلإ يسحسللا ىتعملا راطإ ف روصخلا

 وأ « ةيداع ةغلب اهنع ريبعتلا بعصلا نم عبسي بتاكلاب طبيخ يذلا يتايحلا

 < يقطتم ديدمت وأ بيترتب نمؤت ال ةغل بتاكلا مدحختسا كلذلو . ةلالدلا ةيداحأ

 :دويق وأ رحاوح نود هيعو ىلع ةقفدتملا ةيروعشلا ةغللا نم ليس ىلع دمتعا لب
 ةغللا تأ ىلع ؛ ةدححاولا ةلمحلا لب ةتماصلا ةغللاب ةبوتكملا تطلتحا ةغللا انه نمو

 لوقي ءافولأملا مالكلا وأ ةبوتكملا ةغللا هنع زجعت امع ربت ةيريبعت ةليسو ةتماصلا
 ىلع طقف دوعتأ ول دوأ : " محرلا دبأ ميحح " هتصق يف ليثمتلا لييس ىلع

 يعاقألا هاوفأ نم ةقحازلا ءاسرنلا ةنسلألا فالآ طسو( ١ انه تمصلا

 ىوهاي( ز طقسي انفلخو انمامأ( ر لليحتسم( )  ةيميحجلا
 ميحبللا يف أدبأ . الع رانه تمصلا ىلع دوعتت ول ... ( ) طوقسلا
 ء( 0 )رجلا ( ) ميحملا ( ) اي تمص الو تاملك ال

 € )١ ا( زل( رحل

 ةرصاعلا ةريصقلا ةصقلا يف ازراب احملم لكشت ةرهاظلا هذه دحج اذكهو
 . نوجملا اذه حتتفم ف مهيلا اثرشأ نيذلا بع رعلا باتا و ء هيباتكلا ءال وه دنع

 . " رحيلا ءال شطض " ةعرمم + محرلا دبآ ميسج ةصق : كورم ميغاربإ دمع '

 انس



 سارو ةركلا ف بحر ظفاح دمو . ةلظلا تمم يف طوفحم بيج اميسالو

 « ارجح رضخألا راص فيكو ء حرفلاو لظلا ايارم ف ديشر ةيزوفو « لحرلا

 3 مهريغو . 0 لاقت ركلا < رويلعلا 5 متاح أيا "قف قي رشلا ماش دا و

 : ةبيديبسجتلا ةبلكلا ةروصلا : ايناث

 دعب ام ةلحرم ق ةصاخو ضعبلا اهضعب نم ةيبدألا نونقلا بارتقا عم

 ةيرغلا ةديضقلا و ءةرضاعلل ةريضقلا ةسقلا نب اريك ايراقت انذبجو ء ةيستاولا

 ع ةيديسحتلا ةروصلا ىلع امهدامتغا تسيح نم . ةيرتنلا وأ ةلسرملا ةرصاعملا

 رثاتيو ٠ داو الو شيعي : ةريسقلا ةصقلل ابتاك وأ اين بع وأ ايوار وأ ارعاش

 صشضعب تناك كلذل اک رشم يتايلا مها ناك امنو ۽ عقاولا تاريغتع اعيمج ءابدألا

 يبدألا لمعلا ةدحو اهزربأو . اضيأ ةك رشم ةييدألا سانحألا ف ةينقلا تامسلا

 , ةيديسحج ةيلك ةروص يف هرولبت و

 ىلع دمتعت ىلا ةينفلا ةروصلا كلت يه ةيديسجتلا ةيلكلا ةروصلاب ىنعيو

 دهابشملا اهيف صارتتو « ساوحلا تاك ردم لسارتو ديسحتلاو صيصخشتلا

 ةحول ةريصقلا ةصقلا حبصتق « ةصقلل يلكلا جيسنلا توكتل ةيصصقلا تاحوللاو

 ىلع دمتعي موهفملا اذهب ةروصلا بيكرتو . اهرحآ ىلإ اهوأ نم ةدحاو ةيصصق
 ةروصلا حيصتو « ةيعوضوملا ةيببسلا تاقالعلل اعضاخ سيلو ةيسفنلا تاطبارتلا
 . ةدحاو ةعقد اهب ساسحاإلا لقت ىلع ةردقلا اش ةروص ديس
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 راودا لامعأ يف كلذو كاس دوت مانووعو5 " يعولا رايت " باتك اميسالو

 تاقانعشا < ١ 819 ةنس ءايربكلا تاعاس ء ١۹۵٩ ةنس " ةيلاع نالعيع " طارخلا

 ةنس رمقلا ىلإ لصي كوتسوف + خايبوط ديو < ١۹۸۳ ةنس حايصلاو قشعلا

 < ۱۹۷۲۴ ةنسس ةيلاتلا مايألا ۱۹۷٠١ ١ ةنس ًارقت ىل دارج سمو < ۷

 ياشلا دارب تاقولخع « " لحرلا سأرو ةركلا " ف بحر ظفاح دمحعو . فيلولا
 ةنس اضرلا ةمالع ق لاعلا ديع ضوع دومحو « ١35576 ةنس ءابرغ + يلغم ا

 « 1831/4 ةتس ةنيدم ىلع رم يذلا < ١۹۸8 ةنس معانلا كحانح تی ۽ ۳ ١

 يل يرادشبلا نسسحو " لافنركلاو رويطلاو مالحألا " يف فيرشلا مشاه دمحأو
 فر ال < ١3155 ةت ءابرغلا ليل ف بامسلا ةداغو ء ” مالكلا " ء " م رجلا "

 <« 58959 ةنس " روحسلا ملاعلا ” يف ء رديح دمحتو ١ بهارلا يتاهو ء توريب

 داوسلا ليهص ف رمات ايركازو ؛ مولس لداعو ۽« يصالخإ ديلوو « ةيعاقر نيسايو

 . مهريغو " ةيبرع ةأرما عجو" ف ريح مثلك دنعو ءأ ١95٠0 ةنس ضيبألا

 " ةحق يقف . ليثمتلا ليبس ىلع باتكلا ءالؤه لامعأ ضعي دنع فقنو

 طمارتلا راودال ١ 3۸۳ ةنس " حابصلا و قشعلا تاقانتحا " ةعوممج نم " مد ةطقت

 ىلع ةيديستي و ةيناصضصش حمالم يفضي امدنع صيخشتلا ىلع دمتعت ةروصلا د

 قدحأ « ناكر ألا ةقهاش ةباوي تحت نأ تيأرو ": لوقي < تايداملاو تايونعملا

 ةقلحلا يف لخدأ و < ةدمعألا نيب ءادصأ هل ي وطخ حقو غ حيسملا ءاضفلا يق اهيلغ

 يلوح فلت يهو ىدنلا اهيلع دصفتي و ضموت نابضقلا ةيوتلملا ةمحضلا ةيديدحلا
 اهارأ الو اهديدهتو اهتوق فرعأ سورت نم تعبني نكستم ريرص اش « يسم الو

 لبس : بيطقلا ماسح د ءرظنا رديس فممعو ا بضلرلا ياهو « رست ايركز لفسعلا ف عايضلا يبدأ لرح ديرملل '

 ا سو © 2 رس " ةعلاعلا ةل ركل لإ عايضلا بدأ لصف " ةيررس ةستقلا يف اهاكشت و ةا تارت وللا
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 ". يسلق تح زتهت يلا ٠ صضرألا لغادي ىمع يف رودت

 ةيديدج ةقلح لحادي هنآ رعشي وه د تااملكلل ةيديسحتلا يناعملا ىلعو ء ضعبلا

 وهف ءاهاري ال هسقفن تقولا فو هسمت ال اهتكلو ىدنلا اهيلع دصفتيو سورت اه

 . يتوارلا اهب رعشي نیلا فوق رعاشمل ديس

 ةدحاو ةيصصق ةحول اهدي ةعومجلا سفن نم " طوقسلا ليق " هتعقو

 هدوعص دهشم « ةراحلا نم يوارلا جج ورح دهشم : يه روس ةداع اهيلع موسرم

 ةروص اهبقعت ةكرحتملا ةيديسجتلا روصلا ىلاوتتو « حطسلا ىلإ ةيبشفللا رل السلا

 ءايحألاو روبقلاو تاومألا دهاشم تلاوت مث «٠ مآلا رورت يملا ىربكلا تحألا

 فص ولاب ةنرتعم ىثم هروص رمتست روصلا هله لك قو < ةي رجا ةكتالملاو

 اهلك ةصقلاف + ةيصصقلا ةح وللا تهتنا ينل هفصو ىهتنا اذإ ىتح يديسجتلا

 « دحاو تآ يف ةضقادتملاو ةلئامعلا تاقرافملا نم ًاملاع روصت ةدحاو ةيلك ةروص

 ةيليللا ديلا سافتأو ": ليثمتلا لييس ىلع ةصقلا دهاشم نم دهشعم ف لوقيف

 اهيف ىتوم يل سيل هنأ فرعأو ىتوملاب ةمحدرملا ةعساشلا نقادملا نيب نم لإ يتأت

 يبخأو « دوفيتلاب تام يذلا ريغسلا يمعأو يبأ تأ هسفن تقولا ف فرعأو <« دعب

 .٠ لاؤس عضوم هعضأ مل ليقتسم يف اهيف اونفد دق ةقرتمم تنام يلا

 ء ةفاحلا ىلع < لمرلا ىلع ريفاصعلا مادقأ + ىرخألا هصصق ي اذكهو

 ميغاربإ دمحم دنع ابضيأ اهنمجو ديسحتلا ىلع دمتعت اهدحت ديدملا ةكسلا ةطخغ

 :" رحيلا ءال شطع " ةعومجم نم " ةلاملا ميسارملا حيسم " هتصق ف لوقيف كوربم

 انوتمج امداق عرهي يذلا رداقلا توصلا كلذ نييث رارمتساي رركتي سای ق لولحأ
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 ولامك هنم رارقلا وأ عيرسلا هتول تاءافتخاو ءينج عبتت ىلع ةردق اماود

 " ملكتأ انأو كله و نيعفصت اذال ) ١

 3 صيخشتلا و ديسحتلا ىلع دمتعا لق ةروصلا ليكشت نأ حعضاولا نمو

 لك يف هقئاري يذلا لمألا لفطلا توص هنإ ؛ يدبأ نردح يف لورهي توصلاف
 . ةيديسجتلا ةسحقلا روص

 ةيديسحتلا ةروصلا ىلع " ءابرغلا ليل " اهتعومسج يف نامسلا ةداغ دمتعتو

 اهتيل ةبييثكو ةديدح ةيسمأ رطمت ": لوقت رمآ رويط عارف ةصق يفف ء ةيلكلا

 دوك رلا اذه "لإ ءيسشب يآ . عيش يعأ غ ماسلا نع ماسلا فكيو « ةطقلا سرخ

 ىلع سورغم عيقصلا مسعر وهو ۾ ةقيحضملا ةليغلا هذه ت يمايأ خبصي يعدلا هتمّللا

 ننام كلا رح الي ةعاس نم رثكأ دم ةفرشلا

 ءامسلا ثيعع « قايسلا لاوط ةيديسحمتلا ةروصلا هذه ىلع دمتعت ةصقلاف

 < ليل لك ءامسلا نم طقاستي « مسمي رطم ءاملا نأك و « ةبيعكلا تايسمألا رطمت

 قزمتتو ًادوعر ةليللا هته رجفنت ول ةيوارلا دوتو ١ ترحلاو ةباآكلاب المخ توكيو

 ء ةطقلا سرخ ذدفاونلا قوقشو « يذهي بيئكلا ءاسلل حايرو ٠ اقرب اهؤاشحأ

 دستعتو « اهتاحول لك يف ةصقلا اهيلع تددمتعا ةيصيخشتو ةيديسمت حمالام اهنإ

 هوحولا ": لوقت بتذلاو ىليل اهتصق يف ةيلكلا ةيديسحجتلا ةروصلا هذه ىلع اضيأ

 « ليطلا ١ لوعت ىقيسوملا ؛ يذهت < خرصت ءارفقت < رودت ءرودت يمامأ رودت

 هتابرض هدحو لبطلا ء ناولألا ةفينع بايثلا ءةيراع مادقألا ىرأ ةأجف « لبطلا

 - س قياس رقیق كالا دول -

 ا



 ةو ولا ىلع و 1 ةميل وو راتلاو ء ليللا ق ةياغ نسيزلا وبقلا ٠ ةقح التم ةيشح و

 . ل ةفيفع غايصأ

 اهب رعشت يلا ء ةدراطملا ةلاح ريوصت ف ةصقلا ةياهن ىتح رمتستو

 ىلع اهؤاني دمتعي ةصقلاو « ةنكمألا لك نم اهباتني يذلا فونلاو ءةيولرلا

 اهدحت ةعومجلا صصق ةيقب يف اذكهو « ةيديسجتلا دهاشلاو روصلا لسلست

  روعشلا ةدحو اهتيب طبريو ةيلكلا ةروسلا ىلع دمتعت

 ىلع " ةيبرع ةأرما عجو " اهتعوممجج صصق ضعب ف ربح مثلك دمتعتو

 .صيصقلا نمش دعت اهتأ مغربف ء " راصنلا " ةسق اميس الو ةيلكلا ةروصلا

 تولا ةيئوقميس اهيلع شقن ةدحاو ةيتف ةحول دعت اهنأ الإ ةعومخملا ف ةليوطلا

 ء ةذقانلا ج راجح باستلل رطللاو ةفصاعلاو دعرلا تاوصأ يف لث تمصلاو

 اطلتتغ ةصقلا لاوط يوارلا ىلع تاذلا توص تايعادت ل دسق تمصلاو

 هترحح يف عباق وهو يوارلا ىلع لبقي امدنع ءاسملا ريوصتي ةسعقلا ًاديتف

 يف قدحيو ١ دعقملاو فكلا دسوتي يديمرق ءاسملاو « تايركذلا هرصا اديحو
 هرك ذي ةقصاعلا حيحف ربع اهتوص هيتاوي و < ةعئاضلا تاذلا هجول علطتي و ء طئاحلا

 ارك فتم يرحغلا اهرعشل علطتيو < ىرعأ ةرم فكلا دسوتي هنكل ء ءاشعلا ل وانتي

 تابيبح نيب ىرحأ ةرم اهتوص ىعادتي مث « اهبضغو اهلئادح كف نع اهتاملك

 ترو ولعي مث < عونلاب هتيغرو اهتاملك رضحتسي و < ةدفاثلا ىلع طقاستلل رطملا

 مت ا. موللا يف هتيغر ةيدجتسم سمهي, اهتوص تمسي امتيب ةثلات ةرات ةقصاعلا

 هاا ی = ةسقن س
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 لاوط يوارلا لظيو ء ةأفدملا نم آيرغقم ضرألا ىلع دعقللا قوف نم يوارلا قلزنا
 ةعئاضلا تاقلا تتوص عم حايرلا تتوصو ةقصاعلا تاوص هيلغ ىعادتي ةمعقلا

 هل و اهدقف نأ دعي حيرخلا يثذلاك يوارلا يوعيو ءاطقاستي لازام رطملا امنيب

 ىلع بولصلا اههجوو ١ هسفن قامعأ يف رئاغلا اهترح راضحتسا ريغ كلع
 . اهيلإ ليحح رلا مرتعي م ةدقانلا حامعجز

 ةدحاو ةحول اهنأل اهيصيخنت نكمم الو ةدحاو ةيلك ةروص اهلك ةصقلاقف

 . تاذلا راصح نع ربعتو ؛ ةيديسجتلا دهاشملاو روصلاو تاملكلاب ةشوقنم

 مطالتو قعزت جراخلاب حيرلا ": ليثمتلا لييس ىلع ةصقلا دهاشم ضعب يف لوقت

 ًاجئاه دنري و « باوبألا قتاعي . رطملا ةفافكو . فحزي « ةفصرألا برضي جوملا

 قوف اهيسحأ سافتألا < يهحوب قصتليو برتقي ثهاللا توصلا ٠ ئطاشلل

 قوق نسم راعلا حسم لواحأ « يهج و دعيا ء راعلاو مدلاب اخطلم . راعلاك ٍنيبح

 ' ". ثاهللاو موحشلا دواعي توصلا < نيبح

 ىلع اهر ىلإ اشوأ نم دمتعت ةبئاكلا صصق مطعم نأ دحج اذكهو

 ةلماكتلا ةيلكلا ةروصلا ىلعو ء ساوا تاك ردم لسارت و ىصيخشتلا و ديسحتلا

 . ةدحاو ةحول ب ةصقلا دهاشم لك وم نیلا

 : "يناكمزلا " يناكملاو ينامزلا عباتتلا : اثلاث

 ضرفت اهنأو ء ةيرشبلا ةعيبط يف ةيساسأ روص ناكملاو تامزلا يناعم نإ
 ذإ < لوألا هتاشن ذنم ةصقلا نقب يناعملا هذه تطبتراو» انتاساسحا ىلع اهسفن

 , اله نع قيلص رل 3 ريج مكك" '



 . ناكلاو نامزلا يرصنغ ىلع دامتعالا نم يصصق صن ولغُي ال

 انتكل < ةريصقلا ةصقلا يف يناكملا و ينامزلا روطتلا عبتت ددصب انسلو

 ؛ةيعقاولا دعب ةريصقلا ةصقلا اهب تمستا يلا ةيئاككملاو ةينامزلا تامسلا مهأي ىنعن

 :لوقلا عيطتسنت + يصصقلا عباتتلا لاكشأ ىلع يناكملاو ينامزلا ريثأتلا ثيح نمو

 -: يه ةصقلا يف يناكملاو ينامزلا عباححلل لاكشأ ةثالث كاسه نإ

 يجيردتلا ومتلا ةيلمعب يبعيو : يديلقتلا وأ يقطنملا وأ يببسسلا عياصتلا ١-

 عياف < تددحلا وأ ةيصخشلا ىوتسم ىلع يصصقلا لمعلا يف لسلسخلا

 يق ةيببسلا ادبل اقف و اضعب اهضعب عيتي يعوضوم يفيرات راطإ نمض تادحألا

 نم ًاضيأ امظتنم اريس تاكملاو نامزلا ثدحلا اش اقفو ريسيو . ةمظتنم ةروص

 ةيصعصقلا لاكشألا ق هدمت عباعتلا اتهو . لبقتسلا ىلإ رضاحلا ىلإ يضاملا

 صصقلا مظعم كلذك و ٠ ةيديلقتلا ةينفلا صصقلا مظعم يف عئاش وعو « ةيديلقتلا

 ةصقلاب نرتقي ام ًاليلق هنأل < عضولا اذه يف هب يعن ال عباتتلا اذهو . ةيعقاولا

 . ةيعقاولا لعب اميف ةثدحتسملا اهخالم وأ ةيديدحتلا ةريصقلا

 ةيقيك ةميق روهظ ىلإ يدؤت ةنيعم ةيفيك ةميق رولبتب ىنعيو : يفيكلا عباحتلا -؟
 نم فئثكمو دقعم جيسن ىلع دمتعيو « اه ةضقاتم وأ ةلثامم نوكت دق ىرحأ

 ةيئزبللا ىنبلا نأ يأ « ادرفتم اقطنمو ةصاخ ةدحو قلت يلا ء ةيحوملا تاءامتيإلا

 نمزلا نم لك ريسيو ء ةصقلا جيست لعاد ةيئاميالا اهتميق,.قصالتت و رولبتت
 ةيلمع يف ةينمزلا تايوتسملا لخادتت هيلعو < اسوكعم وأ ةلعادتم اريس ناكللو

 دنم ةيبرعلا دالبلا ف نيددحملا ةريصقلا ةصقلا باتك' دنع هدب عياتتلا اذهو . صقلا

 اذه نأ ىلإ ةراشإلا ردت . نيرشعلا نرقلا تاياهنو ىشحو تاينيتسلا رحعاوأ



 ةرهالخ لكشي مل هنكل « ةيعقاولل ةقياسو < ةيعقاو ةيسعصق لامعأ يل دح و عياتتلا

 نيذلا باجكلا مهأو ءةيعئاولا دعب اميق الإ لامعألا هذه يق ازراي احملم وأ

 < ميهاريإ ةيطع ليمه « ينوراشلا فسوي ؛ مه عياتتلا اذه ىلع مهسيصعق تدمتغا

 < هللا هبع رهاظلا ىيحيو «اييوط ديجو < بين نيدلا زعو « خيشلا دمحأو

 ءالعو ؛ مساق ميكحلا دبع < يودب يقفرو « يناطيغلا لامحو « نالصأ ميهاربإو

 اربح ميعاربإ ارج و < يتاقنكأ تاسغو < ليج دمعت و ١ رييخ هدبعو . بيدلا |

 ىليلو « ديشر ةيزوفو < جرق ةعمج ميرمو ؛ كابصح ركاشو :؛ يصالمعإ ديلو

 مهضعب دمع فقنو . مهريغو ؛ ينوكلا ميهاريإو « يورعلا هللا ديعو « نامتعلا

 " هتعومجج نم ' " ميدقلا ىهلملا " نالصأ ميهاربإ ةصق يفف . ليثمتلا ليبس ىلع

 الو ىرصعأ ةرات لحادتو ٠ ةرات فقوتي نمزلا دحج . 1۹۷١ ةتس " ءاسلل ةريخ

 ققو ناكللا رسيو « ثادحألا عباتت قفو لكشتي هنكل ١ مظتنم طح يف ريسي

 تيكلا " تاديم طسو يب مجحلا ليفض لحجر ريوصتي ةصقلا ادبتو . ئيمزلا ريسلا

 نيب راوعلا رمتسيو ۽ تاديلا طسو كلشكأ نم رئاجس ةيلع يرتشيو " تاك"

 : لوقي فقوتم نمرلا نأ كردن راوحلا لالح نمو  عئابلاو ليحتلا لحرلا
 ؟ ةعاسلا مك "

 ةفقوتم اهنأ وداي -

 ةفقوتم يه لع -
 . ةقفوتم =

 ةخ يار داع اا يرام ةلمع 1183 قم سرلا ةلغل ةف ” ميدقلا ىهلتلا“ ةصق +: الاسا ميغا ريال '

 : ثحابتل رظتتو ٠ يبادكلل ةماعلا ةيرسعملا ةميقن نع 5 ةا دةس ” الا ةر " ةو نمش ترشلتو ب ١#

 . ةرهلقلا ١ يباتكلا ةه . ۹١ هغ -1 #45 صم يف 2 ماعلا ةريسقلا ةصقلا ايقارح ريلبب

 انت دن



 عقاولا اهي نيم يلا ةمعيزطا دنع نمزلا فقوت ىلإ يحوي انه ةعاسلا فقوتو
 راوحلا لازامو " كشكلا " مامأ تاتاتف رمت مث . ناريزح ةسككن بقع يتايخا

 ماوكأ قوق ةاقللا زوجعلا ةأرملا نبع - عئايلاو ليحنلا لحرلا نيب - ًارمتسم
 < ءالل راو مانتو ؛ اهراوجي صاققألا ضعي عضتو « عيطاشلا ىلع ةمامقلا

 دحوت تناك ةريعألا ةرملا ": امهدحأ لوقي < برلا تايرك ذ اهيلع ىعادتيو

 ملو ". روسلا ءارو نم نوسلطتي اوناكو « بربلا مايأ ركاسعلا اهيف لزتي ةئيتح
 تاديهو « ميدقلا ىهلملاو روسلاو < ركاسعلا ريغ ةميدقلا «هتايرك ذلا نم دعي

 : عئابلا ىلإ تفتلاو ”: لوقيف رضاحلل دتري يضاملا نمزلا راضحتسا دعب و تيكلا

 ؟ نآللا ةعاسلا مك

 . كلل تلق ةفقوتم يعاس -

 ". يل تلق معن -
 ةباويلا ىلع روفخلا ميدقلا خيراتلا مهلتسيف ىرخأ ةرات يضاملل دوعي مث

 مارصألا ةكرعم تهتناو " برا نمز نمو تاك تيكلا ناديم نم ةيقبتملا ةيلاعلا

 وأ ةينمز ةريتو ىلع ريست ال ةصقلا د اذكهو". ١۷۹۸ ةنس ويلوي ؟١ يف انه

 رضاحلا مث يضاملل دتري مث نمزلا فقوتي مث رضاحلاب أديت اهنكل « ةدحاو ةيناكم

 لاوط ٌالحادتم ريس ريسي لب ٠ امظحم اريس نمزلا ريسي ال اذكهو ء فقوتلا مث
 . ةسعقلا

 ": لغم ىرخألا هصصق ل هدم نتاكملاو نمرلل لمعادتملا عياتتلا اتهو

 نأل . ضرألا نوثري مهنأل « ءاسملا ةري < رطلل ةحئار ء١ "تاوتع نع ثحبلا

 ىلا ةيقيكلاو ةيئاضإالا ةميقلاب ىنعي هنكل امش يديلقتلا راسملاب ىنعي ال بتاكلا



 جاتتوملا ىلع دمتعت ةيدرسلا ةيلمعلا لعج ثيح ةصقلا قايس يف ةيلالاد ةفيلخو

 يعو كرحشيو نمزلا هيف فقوتي انايحأ عباسلا اذه نأل ء يناكللو ء ينامزلا

 يعو كرحتيو ناكملا فقوتي وأ ١+ يناكملا جاتتوملا هنع جتتيف نامرلا ف ةيصخشلا

 . ينامزلا جاتنوللا هدع جعتيف نامزلا يق ةف لآ

Eعباحلا يق ةبلغلا لصق يناكملا حاتتوملل تاك " ميدقلا ىهلملا " ةا  

 ك رحتي تاك ةيصحشلا يبعو نأ نيج ىلع تارملا ديدع نمرلا فقوت دقق ع نيمزلا

 . ةيصخشلا ىلع تعباتت ىلا ةميدقلا برعللا ةتكمأ يف

 « يصصقلا قايسلا يف ةيلالد ةفيلغو " يناكمرلا " عباحلل نأ دم انكهو

 . مهيلإ راشملا نيرحآلا باتكلاو تالصأ ميهاربإ دتع

 ء ةرم لك يف ةديدح ةروصب صقلا ةداعإ هي ىنعيو : يراركعلا عباعتلا -#

 ءاهنيابتو روصلا عباتت ربع عباتتلا اذه ققحتيو « رهوخلا سفن ىلع يوطنت اهتكل
 " يراركتلا عباقتلا اذه نأ يأ < ةلئامتملاو ةنيايتملا رصانعلا نيب جزملا معو

 ةطيرش لمعلا يق ةرركملا ةيصصقلا تاحوللاو دهاشملاو روصلاب ىنعي " يناكمزلا

 . ةرم لك يف ةديدج تاللالدو يتاعم يقم نأ

 باتك دنع ةيبرعلا دالبلا يف ةرصاعملا ةريصقلا ةصقلا ف هد عباتتلا اذهو

 ةداغ < كوربم ميهاربإ كممم « طارتملا راودا صصق لف هدجتف < يغولا رايت

 دوممم < فيرشلا مشاه دمعأ ء بحجر ظفاح دمع هيعارلا يئاه « كامسلا

 نهيعف اتع فتو . مهريغو ١ ريج متلك ٠ هلل ١ ربخن ميهاربإ « لاعلا دبع ضوع



 " حايصلاو قشعلا تاقانتعا " هتعومج نم طارخلا راودإل " مد ةطقن " ةسق ف

 اداعبأ اهيلع بتاكلا يفضي ةرم لك يفو « تاركا ديدع لفطلا ةروص رركتت
 انأ يذلاو هتك يذلا لفطلا ردص يف اهلك شيت قلقلاو ةبغرلا ": لوقي ةديدح
 فوت او قلقلاب ندقتو <« لقطلا ةروص ل يولرلا ةروص دحوتتف " وه

 : لوقيف ةديدح اداعيأ اهيلع يفضيو ىرحأ ةرات ةروصلا رركتت مث :عايضلاو
 ترتقتن ء لفطلا كلذ نع ادح اديعب تسل ننكلو « ًالغط تسل نأ فرعا“

 لك نم هرصافت ةقهاشلا باربألا ثيح ةيسوياكلا ىؤرلاو راصحلاب ةروصلا
 ددعتتو ء ةياهن الام اللإ همامأ دعمت ةيوتلملا ةيديدحلا ةيبطقلا تاقرطلاو + بوص

 اهنأ الإ اهتايوتسم فالععا مغريو ٠ ةديدع تارم ةصقلا ف لفطلا راصح روص

 راركت ةرورضلاب عبسي روصلا هذه راركتو ء تاتلا راصح نع اهعيمج ربعت

 انيح ةطعادتملا رئاودلاب هيشأ ةصقلا يف نمزلا نوكي ثيح « ناكاو نامزلا

 اهعم ةلماح ةيصصقلا تناحوللاو دهاشملا رركتت هيلعو < رحآلا نيدلا يف ةسامتملاو

 . ةي نوماس

 ىلع ء لمرلا ىلع ريقاصعلا مانقأ ء " طوقسلا ليق " ةصق يف اذكهو

 يودلاو تتاح وللا و دهاشملل يراركتلا عباصتلا دمج . ديدحلا ةكسلا ةطخ ع ةقاللا

 . قايسلا يف امهنع لصفنت ال اهنأل « ناكللاو تامزلل اعباتت ثدحت اهرودب

 رطلا طوقس دهضم رركتي نامسلا ةداقل " رحل رويل عازف " ةحق قو

 دابا بالا هلع 5ة قب قو + ةهتيابن ىلإ دلا لو نم ةديقع قنارع

 رطخت ءامأسو ايدامر ًادرب رطمخ « رطحت < رطمت ": ةصقلا ةيادب ف لوقيف « ةديدح



 ةعساش ىراحص ءيطب ناكم يف ئعرزت « ةدحاو ةريتو ىلعو « حابسلا كنم

 5 اضعب مهضعي هشرعت "لل هباک رو هةي

 :رطلا دادتشا هيف روصت يذلا يصصقلا دهشملا ةيقب درس يف رمتست و

 < رطمت " لوقتف رحخآ موهفع ىرخأ ةرات دهشلا رركتي مث « ةلقلا حاونو دربلاو

 5* ادر رعفتت اهتيل + ةييتكو ةديدح ةيسمأ رل ءرطعت

 ي « يناظع لعاد رطق « يمحو يدلح نيب رطح ": لوقتف ةثلاث رركدت

 دحتي « ًائيشف ًائيش ىلاعتي اتفاحح انينأ رطمت ء رطح“ رطمت " لوقت ةعبارو "" يقلح

 سينألاو « رطمت . رطمت " لوقت ةسماخو ء ."  ةقيدحلا ق ةطقلا حاون عم
 ةسداسو « ” ". اعايج تاحوللا يف يلافطأ ناك اعر ةعطقتم تاحرص ليحتسي

 مل يلا ةحوللا ق دسملا ناك اعر ؟ اذه خرصي نم « اعارص رطق ”: لوقت

 * "< جتني دعب اههجج و مسرأ

 روطت ىوتسم ىلع « ةديدح يناعم لمعي دهشملا راركت نأ حضاولا نمو

 تاحاسم للخت ىتح ائيشف ايش ولعي لظ مث ء ايعاو افيعض أدب دقف رطملا طوقس
 ةيوارلا دسجت ةرم لك يلو احارصو احايص مث اليوع مث انينأ لاحتساو دسلا

 هعم لمح راركتلا تأ امك .اهلبق امل ةرياغم ةيسصخسخشلا و تاذلل ةيروعش ةلاح

 , فة نيام لاصق > ناعمصلا ةفاخغ 7

 . ل یخ كيلا -'

 . 7 + ص ةيسقت <"

 . 9 ےس فیت -"

 , ب ت س اسفل =

 ١ ھت ص هشت -



 ت ر

 . ايئامزو ايتاكم ارارككت ةرورضلاب

 اذه عحريو « يعولا رايت صصق ف عيشي ام ابلاغ يراركتلا عياعتلا اذغو

 ىلعو « ةيروعشلا تالاا ضيف ىلع دمتعت يلا صصقلا هذه "كينكت" ةعيبطل

 اذهو « رشابملا ريغو رشابملا يطعادلا جولوتولا ىلعو يناعملل يسفتلا يعادتلا
 . دهشملل يراركتلا عباتتلا ىلإ هرونب يدؤي كيلا

 جاعنوملا عويش ىلإ يدوي تيح « ةيلالد ةفيظو هل هروب عيانتلا اذهو

 صصق " يق اعئاش " يناكمرلا " سانتولل اذه دمنو . ةصقلا يف يناكملاو يتامزلا

 تدستغعا ىلا يصصقلا معأو . ةيبرع ةأرما عحو ةعوممم اميس الو " ربح مشلك

 دلع تققتو « ءيربلا ١ راصلا « سماتملا قودتصلا : يه يناعرلا جاتولا ىلع

 ةصقلا لاوط تباث نتاكملا تأ دخ ةصقلا يفف . ليثمتلا ليبس ىلع " ءيجربلا " ةصق

 ىلإ ةصقلا لوأ نم تامزلا يف كرحتي يوارلا يعو نكل ؛ راطملا ضرأ وهو

 باشلا ىرت ۽ هتييقح .تايوتع نع باشلا كرامملا لحجر لاسي امدتعق ءاهرجخأل

 هلفط نع يضاملا روص هيعو ىلع ىعادتيو ةباحاللا نع عنتعو هردصل ةبيقحلا مضي

 تبت نأ لبقو ءهمامأ هحبيقح باشلا دم ": ةيئاكلا لوقت هلفط ماو هيباو دمأو

 رقهقتي وهو « هردصل اهمضو « ةيئاث اهبحسف داع « كرامعلا لحر دي اهب

 هينيعو ؛ ءادوسلا هتالصخو < هتاكحضو نحيهملا يلفط هحو لمسأ ر < فلحلل

 قوف يقاغلا اهنزحو ء يلقط مأ هجو لمحأ < ةروتيم حرف ةدوشنأو « نيتليمملا

 «ءاهرعاشم ءفدو « اهدلح ضايبو « رطلا تمت ةلتبلا اهيئاوذ تولو « ةداسولا

 لالل ةرثكأ ادجمب ًاسجتيو « هلزنع اهددعي وهو هئاست هوحوو يبأ ةواسق لمحأ

 ناركتب همهتيو < يبأ ءاسن ددعت ضفري يذلا بضاغلا يمأ هجو لمحأ . نيتبلاو



 وفق . بألا كلذ ريجه تت ةفئاح ةديحو اهوجو افلخع هلع لح ري و . ةرشعلا
 ١ م ىركذ ءافصأو قاروأ اياقب اضيأ لمحأ ء ةوسقلا نم نكت يهو

 نيسوقلا نيب تاعوضولاو صنلا ف باشلا اهددع يلا روصلا جيم نإ
 نح ىلع « رضاحلاو يضاملا نامرلا يف هيعو كرمت نع ربعت هيلع ةيعادتم روص يه
 باعت يلا عايضلاو زحعلا تالاح نع ريعتو . كرسصتي ىل تباث ناكملا نأ

 . هتتايرك ذلا رارتحا ريغ كلمم ال ةصقلا لاولع تماص يباشلاف < ةيصخشلا

 ,ململاو ء ليحرلا ءدهعلا : اهصصق يف حضتيف : يناكلا جانتوم ا اما

 ف ةيصضشلا يعو كرحتيو نمزلا تيثي اهيفو ٠ رححألا هحولا « يعربلا بشعلا ةقاي
 اهيف تقلتسا يلا ةظحللا دنع نمزلا تبني " ليحرلاو دهعلا ” ةسصق يقف ١ تناكملا

 ديرب نمت اهدلاو اهيف يقتلي ناك يلا نكاسألا يف اهيعو كرحتيو « مونلل ةيوارلا
 نسمألا لاحر باحطصاو ةقلتخملا ةئكمألا تايعادت يف رمتستو ؛ اهنم جاورلا
 نكامأ ةعومج عمتجت انهو ء هيلإ علطتت يذلا صلخملا ليحرو « اليل اهدلاول
 . ريغتي رل تباث نمزلا امنيب اهيعو ف ةهديدع

 ةبتاكلا صصق يف ازراب احملم " يناكمزلا " حاولا لكشي اذكهو

 اذه نأ امك « ناكللو نامزلا تايوتسمل يرارثكتلا عياتتلا ىلع اهدامتعا ةجيتن

 راركت ىلع هدامتعالا . هريغ تود يراركتلا عباحلا اذهب انارتقا رثكأ توکی جاعتوملا

 . ةيصصقلا فقاوملا و تادحألاو دهاشملا

 . اسس قياس راسم : ريس مفاك ع"



 : ةيزمرلا هداعبأو ثارتلا ماهلتسا : اعبار

 وأ ايهاقش تاك ءاوس يناسنإلاا ثتارتلا طاقأل باتكلا ءاحيتسا هب ىنعيو

 ةيبعش وأ « ةيخيرات وأ ةيرولكلوق وأ ةيروطسأ طافألا هذه تناك ءاوسو ابوتكم

 قا اينف اهفيظوت ةيغب هصصق قف بتاكلا اهمهلتسي ؛و ؛ ةييد وأ ء ةيبدأ وأ ةيفوص وأ

 عقاولا تناريشتم نع رييعتلل ةيزهر و ةيئاميإ و ةيلالد اداعبأ اهليممت و ء ةبصقلا فايس

 . شيعا يتايلا

 يف هتاصاهرإ تدحو دق ايف هفيطوتو تارتلا ماهلتسا نأ دك ولا نمو

 لامعألا يف ةزراب ةرهاظ لكش هنكل . اهلبق امو ةيعقاولا ةلحرملا يف ةريصقلا ةصقلا

 ةيعاستحاو ةيسايسو ةينف لماوعل كلذ عحجريو < ةيعقاولا دعب اميف ةيصصقلا

 ,ةيفاقث و

 ةريصقلا ةصقلا يف ًايلالدو اينف ازمر تلكش لا ةا ملا تئايلععللا مهأو

 ةينيدلاو < ةيفجراتلاو « ةيرولكلفلاو ء ةيبعشلاو « ةيروطسألا ةيثارتلا تايطعملا يه

 ةيقيك حيضوتل ةيثارتلا تايطعملا وأ طامنألا هذه ضعب دنع فقنو « ةيبدألاو

 . ةريصقلا ةصقلا يف فلا زمرلل اهليكشت

 : زمرلل ةيروطسألا تايطعملا أ

 ةيروطسألا قى رل وأ كثابحألا وأ تاس خلل يباعكلا ماهلتسا هب ينعي و

 عقاولا اياضق نع ريبعتلا ةيغي < ةريبكقلا ةه ها قايس يف ايلالدو ايتف اهشيطوتو

 يف يروطسألا زمرلا ىلع اودمتعا نيذلا برعلا باتكلا مهأو < رشيعملا يتايحلا

 يف خيشلا دجأ : مه نيرشعلا ترقلا تاياهن ىتحو تاينيتسلا ربعاوأ دنم مهصصتق



 ى" ةحاسزلا قنع ” ؛ " قوش " ١ " عر ماحس مخس نطاوملا تایاعدا " ؛ هصصق

 يف بزعلا دومحمو + " ةبيط ديشانأ " يف ديشرومع قورافو ٠ " زوزهللا يسركلا "
 " يف مشاه حالصو « " نيعلا ضامغ " يف ايبوط ديحيو « " لوشا يبأ لاوس "
 يتوراشلا فسويو « " كب تملح سمألاب " يف رهالع ءاهبو ۽ ضيبألا تاصخلا

 هللا ديغو ء " ةيشع " ةعومجم يف فيس رطم ىملسو « " شحولاو مألا " يف
 ىلع جورتملا يف يبرح نسح دمحمو « ةعبوزلاو ٠ نيمزلا تءوافتلا ةظل ي رقص
 جيل يع يف ةحابسلا يف دمحأ ديمحلا دبعو « تنام ةليبق ةياكحو ء ةليبقلا مشو

 ةرايزلا يف ديشر نسحو « " بوقت "و " قفش * يف ةعمج ميرمو ء شحوتي
 ف اضيأ فيظوتلا انه دمو ء بيرغلا « يللا رماسو « زوزع مأ ةرافك « ةريمحألا

 هلل ا عتصو « يناطيغلا لامجو ١ سيردإ فسويو < ظوفحم بيحب صصق ضعب

 « انیماتحو « حلاص بيلعلاو ؛ رمات ايركزو , هللا دبع رهاطلا ىبميو < ميهارب]

 مهضعب صصق دتع فقنو < مهريغو « ينوكلا ميهاريإو + فيتم نمحرلا ديعو

 ةمتلا ليبس ىلع

 ناصرقلا " هتعومج نم ديشروبخخ قورافل " ةبيط ديشانأ " ةصق يضف

 امو ء ' " ريزوأو اريإ " وأ " سيروزوأو سيزيإ " ييصخش ىح و تسا " نينتلاو

 ةلتمن ريخلا ىوق ىلع ء " تس " يف ةلئمم رشلا ىوق نايغلع نم ةروطسألا هذه هلشمت

 "اريج "ربع سيزبالاو " روح " ربه سروبطو " ريزوأ ” وع سيروز أل حيصصلا مسالا تالا ايستا هذه انعضو -
 رسالا لوك ف اودستعا ءاملعلا تا هدرمش ۽ سيروز وأو ء سیریز ظفل ج وش ةلأسم امأ ء * فنع ” ره سيقسلو
 ةغللا دعارقلا اهعاضمعإ دعب اهورك د بلا ءامسألا اتيقإ تلصق ٠ قيرغالا نرسرؤملاو ةلاحرلا هرطس ام ىلع
 . 11. ١٠و درة راو نإ مارهألا ةفيرس . ةيبرعلا ادنغلا + راسصت نيس .د : رللا ةقدقلا ةيتانريلا

۳ 



 ثحبت ازيإ تأدبو « يتاتيللا لحاسلا ىلع لبح دنع قودتصلا لصوو قودتص

 قوراف ةصق فو « ريزوأ هيبأل روح نبالا مقتني مث « هيلع ترفع ىتح هنامثح نع

 يداولا تايتح يف عئاضلا ” ريزوأ "نع ثحبت " ازيإ" ةيوبحلا لافت < ديشرومع

 نكم هامدق يبيح . رهطلاك وملح « يبيبح نعيأر له ةبيط تانب اي “: ةلئاق

 اي " : ةلئاق فدرت مث « ناتزوريف هانيع به الب رون ءاتقش « قلأتم رحبلا ءرهوج

 نرفنت ال سيزيإ قم ۽« ةبحا ةيفولا سيزيإ قم < ةرئاحلا ةبدعملا سيزيإ قس ىراذع

 لامآب ةعفادلا < دعاو تاسع ةقفادلا لمألاب ةئيلملا ةقلطلا نكتاكحض سرحف « نيم

 . ٠ يي نم ضعي ۽« بح

 ةيئاميإلا ةلالدلا زاربإ ةيغب < ةيروطس ألا ةيصخشلا بتاكلا مهلتسي انهو

 ددييو « ءامنلاو ةيوصخملا ةبيط حني يذلا صلعملل علطتلا يق ةلئمتملاو « اه

 ء ةيرهقلا " تس " تاسرام لال نم عقاولا ىلع ترطيس ىلا مقعلا تءامالظ

 اهتز ء ءاطملا و صتلاو ةسومأألا ومر " ازيإ " ةيمسضش اشيا بتاكلا زري امك

 " لتقي امدنع كالذلو ء نييعرشلا اهئائبأل الإ اهريمخ حنمت ال نيلا ةييطلا ضرألا

 زمر ” روح " بحجتت امهبالصأ نمو هءالشأ ململت « " ريزوأ " اهجوز " تس

 ةرملا ةقيقحلا اهعجفت يضاملا ءاعدتسا تامل ف نكلو . ديدحلا داليلاو صدالخلا

 زمرلل ةيئاخغإلا ةلالدلا نمكت انهو . دعب تأي ل صلخلل نأل . رضاحلا عقاولا يف

 . رضاحخلاب يضاملا طبر لالخ نم ةسصقلا يق يروطسألا

 ةيصخشضشلا نيب ًالعافت ثد نأ عاطتسا ةصقلا هذه يف يتاكلا نإ

 . يتآلا نمزلا يف ديدح عقاو ليكشت ةيغب ةيئارتلا ةيسخشلاو ةرصاعملا ةيصصقلا

 اذه داليم دض فقي ةروطسألا يف " تس " ةيسعخ شل لياقملا " توقيت " نكل



 يللا ماللق ف داوسلا الإ اهيف سيل توفيت تويع نإ ": ييوارلا لوقي ؛ عقاولا

 ۽ هحيحفب ماللظلا ايتد تحامو سارا تاذ ىعقالاك توفيت حق + سمادلا

 ةيصخشلا ىوتسم ىلع ًارشابم ةصقلا يف يروطسألا فيظوتلا ناك اذإو
 انتأ يأ « ةيؤرلا ىوتسم ىلع ةروطسالا اوفظو دق باتكلا ضعب نإف ء ثدحلاو

 اهلعجيف « ةيروطسأ اداعبأ ةيصصقلا ةيصخشلا لمح هنكلو اهنيعي ةروطسأ دمي ال

 . هلعف تورحخألا عيطتسي الام لعفت وأ ةداعلل ةقراخلا لاعفألاب مستت ةيصحخش

 دنع فقنو « ًافتآ مهيلإ انرشأ نيذلا باتكلا مظعم دنع ىوتسملا اذه دحتو

 . ليثمتلا لييس ىلع مهدحأ

 احذومت ةيبرعلا تايرودلا ضعب ىا ةروشتملا ” ديشر نسح " صصق دعت
 ةسل " ١ " ةريحألا ةرايزلا " هصصق ف كلذو ةيصخشلل ةيرولعسألا ةيؤرلل

 « " ضئارعلا بتاك " ء " روبقلا نوداتري ال ىتولل " ء " ةريخألا ةلرلا" :"ةايحلا

 اهتاذ تئاذلا دققت صصقلا ةذض يقف « بيرغلا « زوزع مأ ةرانك يلا رماس و

 :ةيروطسأ ةيؤر ةيعامجلا انألا اهيلع يفضتف ةيعامجلا انألا عم اهلصاوت مدع ةجيتن

 ءيش نع ثحبي ةصقلا لاوط يوارلا لظي ثيح " ةريحألا ةرايرلا " ةصق ف امك

 يفضي ذشيحو « ةدوقفملا ميقلل ًارضحتسمو اتماص لظيو يتايحلا هعقاو ف دوقفم

 نأ ىعح . ةقراتلا لامفألاو نونملاو رحسلاك ةيروطسأ ميهافم ىهقلل داور هيلع
 هبطاقع ناك هنم برقا امدنع هنأ الإ هيلإ تايسخشلا برقأ هتا مغرب " روبح "

 نم اسم هب نأ ملعأ لاو لاقي ء تاعاشالا ترثك“ : يوارلا لوقي فوععو رذحم

 ف اك راشم ىهقملا داور نم رمعا لاقو ... ممصلاب بيصأ هنإ لاقيو + تونا



 رقت و ةذوعشلاو رحسلا سراج هتأ دكأ مهضعب ءب هك وف تقشع ةيتكح

 ا نا

 " ةيصخش ىلع ةيروطسأ حمالم يفضي" " ةريمحألا ةلحرلا " ةصق لاو

 ال ىتوملا ” ةصق يف " مولس " قىقحيو < ميظعلا راحبلاو يوقلا لحرلا وهف " فيس

 : يوارلا لوقي ديصلا تالحر يف نورمعآلا هقيقمت نع رجعي ام " روبقلا توداتري

 ناك مولس ... ضرألا هذه نطاي يف هقورع دتمت مولس « ايناطيش اتبن سيل مولس "
 ۽ كحضي و ياشلا تاحتق فشتري وهو ىهقملا يف < ءاطعلا ق لاثمألا برضم

 يضالا ركاذتي ء دحأ عم ثدحتي ال نكلو + تونا نم اسم هب تأ ضعبلا دقتعي

 لقأ ف يراصلا يلتعي تأ هرودقع نأ + ةراحيلا ضعب عم ةرم تاذ نهارت فيك

 " ". ةرم نم رثكأ اهلعف دقو ةقيقد نم
 < بيرغلا ءزوزع مآ ةراتك ء يحلا رماس ؛ ىرحألا هصصق يف اذكعو

 نوكتل ۽ ةيروطسأ يور هتايصخش لمحي بتاكلا دن  رسلا فق رعي يذلا كيح ولا

 ق ةيغاسمللا انألا اهلكشت يملا ةيروطسأألا ةي ڈرا نأ حضاولا نمو - صالات امو

 ةرايرلا ؛ صصق يفامك يركفلا يعولا روصقل ةجيتن امإ بتاكلا صصق

 ةيصخش ىلإ علطتلا ةجيتن امإو <« رسلا فرعي يذلا ديحولا « بيرغلا « ةريمعألا

 امدتع عقاولاو « رسكني امدنع ملحلا نأل . دعب تأي ىل يذلا مداقلا صلخخلاا

 ةفارخاب نوكسسمتي و « يملا لهأ لاصوأ ل فعضلا بدي ذقليح هريياعم خئرهت

 . 57/1 ء١1 ف 1544 ددع ةيرطقلا " ةيارلا " ةديرج ف ترعت ةريعألا ةرايرلا ؛ فيطر نس

 ةو را١ ١ لإ 47285 دنع ةيأرلا ف ترغب -"

 . 15311774 لل 4 1 84 ددض ةيترلا يف ترش -*



 ءارتتما نم مهصلخغي يذلا ٍقارخلا لطيلل اهالخ نم نوعلطتيو « اهوعنص يلا
 توداتري ال ىتوملا ء ةريحألا ةلحرلا < ةايلا ةبعل ؛ ىصصق يي كلذ دمج و .عقاولا
 . نمزلا ةروح ء زورع مأ ةراتك ء يلا رماس ء روبقلا

 تايطعم نأ دمت مهيلإ انرشأ نيذلا برعلا باتكلا صصق ف اذكهو

 يف ةرهاظلا هذه ةسارد نإ ىتح . اهيف ازراي احملم لكشت يروطسألا زمرلا

 هذه نم رطق لك يف ةلقتسم ةسارد ىلإ جاعحت يبرعلا نطولا راطقأ مظعم
 .راطقألا

 : يبعشلا ثوروملا تايطعم --ب

 يناغألاو ليواوللو كثادحألاو ساه شلت باتكلا ماهل ] هب ىنعي و

 ةصقلا قايس يف ًايلالدو اينف اهفيظوتو « ةيبعشلا تاياكحلاو نكامألاو يئارملاو
 . شيعملا يتايحلا عقاولا اياضق نع اهريبعت ةيغب « ةريصقلا

 « تايحألا نم ريثك ف 55 يروطسألاو هلآ ثارتلا لحخادت مغربو

 داك ال والبت اننأ الإ < ةيروطسأ يور تاذ ةيبعشلا ةيجولوشيلا تناك اذإ ةصاختو

 ةيروطسألا ىؤرلاف ء يصصقلا قايسلا ف امهنم لك ةيصوصخل ةدح ىلع امهنم

 نم رثكأ عقاولاب ترتقت ةيبعشلا ىؤرلا اسنيب « عقاولا نم رثكأ اقيزيفاتيملاب ترحقن
 اقفوو ح ورطلا هموهقم راطإ ف يعشلا زمرلاب ىنعن اتتا نع لاصق « اقيزيفاتيملا

 . اهيلإ راشملا هطاغأل

 " هنأ ىتح .؛ برعلا باتكلا نم ديدعلا هب نوع يبعشلا ثن وروملا ماهلتساو

 كلل يع دقف . هباتكأ صصق وأ ء هعادبإ ق ةرهاظلا هده دوحجو نم يبرع رطق ولخي



 ۽ دلا ركب وبأو ؛ يتافثك ناسغو ٠ سيردإ فسويو « ظوفحم بين ؛ نم لك

 بسيد دمحمو « فارغز دمحمو « يرورعلا هللا ديعو « ييبح ليمإو محلاص بيطلاو

 ٠ هللا دبع رهاطلا ىيعيو < فيتم نمحرلا ديعو ؛ ثامثعلا ىليلو « ينوكلا ميهاربإ و

 ۽ يتاطيغلا لاهو ء يناوسألا باعولا دبعو « خيشلا دمحأو . مساق ميكحلا دبعو

 .مهريغو بزعلا دوممجو ؛ يودب يققرو ء يصماسخلا لاعلا ديعو « ديع يلعو

 . ليثمتلا ليبس ىلع مهضعي دنع فقتو

 اهيف اروح لكشي حململا اذه دمي " هللا دبع رهاطلا ىسي " صصق يغف

 ىلع ةعومجلا هذه صصق تادمتعا دقف " ريمألا تاياكح " هتعوم# يف اميس الو

 يقو « ةيبعشلا لاشمألاو تاياكملاو ليواوملاو يناغألا لتم يعشلا ثارتلا فيطظوت

 نونا ناسل ىلع شيعملا يتايحلا عقاولا ئواسم فشكي "ةيفير ةياكح" هتصق

 عقاولا نع ةعيط ةيريبعت ةادأ ليواوملا هذه نوكتو . ةنيزحلا هليوئوم دشني يذلا

 علو : مدهتم طئاح قوف نم نونا يعي قوسلا نم نيجراخللو ": لوقي رضاحلا
 ". ةدودلا اهتلكأ ةنطقلا ء ةدوح اي روياولا

 نع اشالعع نم بتاكلا ريعي + اينف امر ةيبعشلا ةينغألا مدخختست ةصقلاف

 نأ نيحح يف + قئاقحلا كردي نوناف < ًالوقعم لوقعماللا حبصأ دقف رضاحلا عقاولا

 نمؤت يلا ةيزمرلا نمض فيظوتلا اذهب لحدت ةصقلاو « ةلاملا توفطلتي ءالقعلا
 انساوحب اهك ردن يلا ةيمويلا ةايملا قئاقح نم اهصالختسا نكم ال ةقيقحلا تأب

 نكح ال كلذك يهق « لقعلا قيرط نع اهيلإ لوصولا نكح ال امك « سمنلا

 وأ لاعفأ قيرط نع اهب ءاميإلا طقف نك يهف « ةيقطنم ةغل وأ ةقيرطب اهنع ريبعتلا

 . . ةيزمر ءايشأ

 . #1 ىس امارملا ةيرتقن <> ينشر دلشر م =

 ج



 دومحم " بصتقلا دوغ " صصق يف اضيأ ييعشلا لاوملا فيظوت ديو

 اكيزملل مويو ١ يناطيغلل " 85 ةزاجإو ٠ خيشلا دهل فافحلاو ء بزعلا

 نع اشا نم | وربعيمل « ةي شر اداعبأ باتكلا اهتمي و ةريصقلا ىيصصقلا نم فيدعلا

 . رضاعللا عقاولا يف ةدئاسلا ةيتايش-ا تءاعضا ولا

 دحج ةير وبأ فسويل يلاعلا ىحضلا ةعومج نم " يلحتلا " ةصق يفق
 : لوقت ءاهعتاوو اهتاذ اهب يعنتل « ةيبعشلا يئارملا تاملك ديدرتب موقت ةلاتلا

 ملعم نأ دو "« ديعب دالب نسم بيارقلا انل تاه ء ديدح لسع وياي روياواي"

 < عايضلاو ليحرلاو ةبرقلاب تنرتقا ةريصقلا ةصقلا ل ةيبعشلا يثارملاو ليواوملا

 ". هلاكشأو هروص ىتشب دادبتسالاو مللقلا نع ةيريبعت ةادأ بتاكلا اهمدحتساو

 ةايحلاب تنرتقا يلا ةيبعشلا يئارملا ةصاحم و « نزلا ةرهاظب نردقت اهعيم و

 . * ". عمتجما يف ةيسايسلاو ةيعامتجالا

 يلايللا تايصخشك ةيبسشلا تايسصعخشلا باتكلا ضعب مدختسا أمك

 ديس لهلهلاك « ةيبعشلا ريسلا تايصخشو ”دازرهش < رايرهش" يف ةلئثمم ةيبرعلا

 يلعو ءةسطلا تاذ ةريمألاو « تري يذ ني فيسو « دادش نب ةرتتعو + ةعيبر

 ريبعتلل ةيزمر ًاداعبأ اهولمحو مهصصق يف ًايلالدو اين ًافيظوت اهوفظوو « قييزلا
 . رضالا عقاولا نع

 : زمرلل ةيخيراتلا تايطعملا -ج

 اهفيظوتو ةيخيراتلا تادحألاو تايصخستلل باتكلا عاهلتسا اهب ىنعيو

 , ووا ةنس باللا ةماعلا ةيرصملا ةعيلل 5١ 5-8 . تىع « ةيعشلا يقرا : نيطع ميله ادرع. : رظتا -'

 نسلط



 نأل « رصاعملا عقاولا اياضق نع رييعتلا ةيغب < ةريصقلا ةصقلا قابس يف ايلالدو اينف

 لوألا لمعلا راطإ يف لحدي امدنع يغيراتلا تادحلا وأ < ةيفيراتلا ةيسخخشلا

 . رصاعملا ىلإ يئارتلا هراطإ نم هلقني هنأل يلالدو نيف زمر ىلإ لوحتي

 ةصقلا ديت " ضرأ ضرأ " ةعومج نم يناطيغلل " لوغلا " ةصق يفق

 اوطاسأو < لاسطلا نم لوغلا ددح لون ورتوأ ةئيدم يلاهأ اي : يوارلا لوق
 ةيماحو هاشلا هونج اودعاس « لدي الو مكادحأ ج رفع ال « اوهبتتا ء مكعيدم

 هذهق " . هللا دنع نم الإ رصنلا امو اوهبتتا < رطتملا لوزيس . للا نذإب . ةنيدلل

 يكولمملا رصعلا نم ةيتمز ةيقح فيظوتو يفيراتلا رصنعلا نمضتت ةيحاتتفالا
 زمر هسقن تقولا ف يه يلا < لوغملا تاراغ نم يوارلا اهيف رذعي ينامثعلاو

 . تاينيتسلا را وأ ف ةصاقجو رصاعملا عقاولا ةارغ ىلع طاقسإو

 يدنملا ىوكشب ةيحاتتفالا أديت " حيصفلا يدسلا ىواكش " ةصق يلو
 ي والبطلا ةراح " ةصقو « هفرتتا يبس نود هلصف ىلع احم « ةكرشلا ريدم ىلإ

 غلبلف عيقوت تمت ةينوفلت ةراشإب ادبت " ةبرغلا ليل فصتنم " ةعومج نم "
 ةيحاحفا يف لوقيف < ينعراتلا سحلا ىلع دمتعت هدنع تايحاتتفالا لك و + ةراشإلال

 تيب ميعرت ىلع تفرشأ ةرم ” ضرأ ضرأ " ةغومج نم " 7/5 ةزاحإ " ةصق

 ءانأ ىقبأ ءلامعلا فرصتي رهطلا ق < ةنس ةثامتس يلاوح هرمع ميدق يك ولم

 ء ةفيضملا ف بارغألل لزني لكألاو ميرحلا هيف ىرأ تنك دالوأ اي ينوقدص

 ", حابس لك عاملا برقب ءب اًهسلاو

 يللاليغ نم شيعلل يتايملا عقاولا دسافمل بتاكلا ةيرعت دام انه حضتي و

 ةصق يف ةيفيراتلا تايصخشلل هقيظوت حمضتيو < يك ولمملا يفنئراتلا طاقسإلا

 اسياخ



 تاجک ڈا شل وب اه ع 3 ةبرغلا ]يل .قشقشسحتتس 0 ةع مسمع سف 5 تايم زا قلعان '

 يئارتلا اهراطإ نم ةيصخشلا كلذي لقنيل ةرصاعم تاطاقسإ اهلمعيو ةيك ولملا

 لعد امدنع ادعي رثكأ مايأب هتركذ ةديعيلا مايألا هذه نإ ": لوقي رصاعملا ىلإ

 : اهب يحلا يهني داكف ء باقرلا ل هفيس بعلو ء رصم ضرأ ف يتامثعلا ميلس

 الاحر ءادعألا يف ىأر . مايأ يا ماشلا اوحاتجاو < دادغب ريع لوغملا عقدنا امدتع

 دونه واذ . ةازسغلا تابسالا " كئلروميت " ناوعأ ةممدقلا ةيريربلا نوا لئابق نم

 " , ناستإلا ممل نولكأي توشح وتم نويرامم < كيتزألا

 ضرألا ةازغلا لوحعدب ىواملاو نامألاو دالبلا عايض دسجي بتاكلا نإ

 . ايه مهحايتحا و ةيبرعلا

 اهنمو هصصق ضعب يف " ةيخيراتلا ثادحألا " خيشلا دمحأ فظو دقو

 نيب جزم اهيفو هسفن مسالا لم ىلا ةعومجلا نم " بابلا ةتيدم " هتصق

 رصاعملا هدعب ىلإ يثارتلا هدعب نم ثدحلا كلذدب لقنيت ةيثارتلاو ةرصاعملا ثادحألا

 ثيدحلاو ميدقلا انفيرات نم هله انك امع انثدح ": تاللالدلاو زووم رلاب للملا

 جايركلا و ةرعخسلا نع < حالسلا تاقفصو ةيشامللاو كلما نع « ةازغلاو تدملا نع

 يذلا ريهشلا ةنوركملا نحصو زايتمالاو " سبسيليد " نع ةانقلا حتفو تويدلا و

 رعي و اضيأ ةيصخشلا فظوي هنكل هدح و ثدحلا دنع فقي ال بتاكلاف

 ضرألا تعاضأ يلا ةيوطلسلا ىوقلا دسافم يفيراتلا طاقسإلا قيرط نع
 اشاب ديعس اهيلع قلطأ يلا ةنيدملا دقتني هنإ لي . نينمآلا ءاطسبلا ىوأمو بعشلاو

 . "ينايلا ةنيدم" اهيمسي و . هبا



 ؛ ١ 451 ةسكن يف الشم ينيراتلا ثدحلا ميهاربإ ةيطع ليج فطظويز

 لعفت ملو « داليلا تتأ يلا ةيبنحألا دوفولاو كاذنآ يسايسلا عقاولا يولرلا دقتنيو

 هلئاسر ىدحإ يف يوارلا لوقي هايملا تارود ةراذق ف ببسلا تناك اهنأ ريغ اعيش
 ةيقب لشم الشم فرست ال تتأ " : " ةينثو ريغ ةنيدم ةرعاقلا " ةسق ق هقيدصل

 يتالاك ىرحألا دعب ةدحاو اهيف لمعلا أدب ةيليئارسإلا تئارمعتسملا تأ برعلا

 ةنس اغكب حاتب < ١۸۷۳ ةنس ةزوم « ۸۷٠١ ماع افاي برق " ليئارسإ ةنكم"

 ممل + ا١۸۷ ةتس هينب سورو ۽ لويهص نوشرو ۽ هبوقعي اف هراععز ب ۸

 "141 - ١۸۷۳ يماع نيب ةرمعتسم نيئالثو اعبرأ دوهيلا ىتب

 < ةسعقلا ءانب يف اهفظويو ةرصاعملاب ةيضاملا ثادحألا يئاكلا نرقي انه و

 ۽ ايتف اليكشت هتايصخشو هثادحأ يتاكلا اهنم لكشي ةيتف ةدام خيراتلا ناک و

 ةيادبل ةيضاملا ةيفئراتلا ثادحألاب طيتري ةصقلا يف يفيراتلا عاسردسالا اذهو

 < رشع عساتلا ترقلا نم .نماثلا دقعلا لئادأ " ذنمف نيطسلف ىلإ ةيدوهيلا ةرجا

 ءاقلأ نيرشع , ااو مضددض "زريب " ردقيو « نيطسلف يب دوهيلا ددع دادزا

 نيرشعو ةعبرأ ىلإ لصيف ةينويهصلا رهاصملا ضعبي دنع اليلق ريدقتلا عفتريو
 7" الآ

 فده نم تلر ثيح نيطسلق ىلإ ةرحشاي لزتره ةوعد تءواحب مث"

 " ةدغاسم االول لشفلاب ةددهم تناك لا تارمعتسملا تماقأو يسايس ىلإ نيد
 Tm . ةي 1 "دلشتور

 . * ةينئو ريغ ةنيدم ةرهاقلا " ةمق . ءاشدسألاب يلي دادنالا : ميعاربإ ةيطع ليم -'

 هوو ةكع بالف ةعاسأا ةيرصأا ةعيطل < ۳۴س نيوطسلق ىلإ ةيدرهيتا ةرحفل : ميهف ميلو"

 . 38 ءس ةسقل د"



 نماعلا دقعلا ف ناطيتسالا تال وامج نيب ايتف اطاقسإ بتاكلا ثدي انهو

 ةلتحملا ةيبرعلا ضرألا يف ةرصاعملا ةيليئارسالا تادطوتسملا و رشع عساتلا نرقلا نم
 مق « ءايس ةريزرج هبشو « ةزغ يف ناطيتسا ثدعح دقف ١ ¥۹1 ماع كاتم

 ناطيتسسالا مث « ندرألا رهنل ةيبرغلا ةفضلا مث < نالوا تاعفترم تاطيتسا

 " ". طسولاو يبونخلاو يلامشلا يللا يق ينويهصلا

 لالحخ نم يحويف « ايلالد افيظوت يقئراتلا ثلا فظوي بتاكلا نإ

 هلئاسر يدحإ يف يوارسلا لوقي كلذل ٠ ٌةرصاعملا تادحألل هقيدصل هلئاسر

 ىفطصلا هتالباقم نعو لزتره نع اقيش فرحت تنأ ":ةصقلا سفت ف هقيدصل

 نع ةبئاغ تامولعم هلذهو ”رمورك دروللا" دهع يف ةرهاقلل هترايزو لماك
 ©. صم يق ةماعلا تاهت

 نويتكي اوقلطناف برعلا باتكلا رعاشم تبطأ دق < 13719 ةسكن نإ

 ىتش يف خيراتلا نوشينيو « ةميزطلا ةرارمو عقولا ضين دست يلا صصقلا تائم
 هثومدختسي امك فققاوملاو ثادحألاو تايصخشل ىوتسم ىلع ةفلتخملا هروصع

 . رضاخلا عقاولا ف تاريغتملا نع ةيريبعت ةليسو

 ةيفيراتلا تايصضشلاو تانحألاو فقاوملل باتكلا ءاعدتسا دمخ اذكهو

 هتصق يف يطاسيلا دمع دنع كلذ دحتف ء مهصصق مظعم يف ازراب احملم لكشي

 ةصتق ىف هللا دبع رهاطلا ىيميو رمعلا راصق لاحر مالحأ ةعومج نم " لاتمتلا "

 " لفح ةياهن " ةصق يف رهاط ءاهبو " قودنصلاو فدلا " ةعومجم نم " رهملا "

 ماع شم ةلعطا ةييرعلا يشل رآلا قا ةيليا سالا تادطرمسلل . لالش نيدلا يلع د < ةا ةيريمح د : رزطتا -"

  ةلجلا يتارألا ف يلي رسال ناطيتسالا ةطيرتخ صلشل ليصفقلا ¥ ٠۹ ١
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 ةعومج نم " جورخلل ةروص " ةصق يف ينادرولا دومحمو "ةبوطخلا" ةعومج نم

 " رحبلا ق اهصالخب انيقلأو " ةصق ف يودب يققرو « " اليل ةقيدحلا يف ريسلا "
 * تايتحتملا ضعب " ةصق يق ايبوط ديجو « لاقي ام ةقيقح نع ثحيلا ةعوممج نم

 رعحشلا لاضصوأ " ةتعومج يف يزاتلا نيدلا زغ دمعتو ء فيلولا ةعوم# نم

 لك يف يتاقبك ناسغو ء ٠۹۸٩ ةنس ءامسأب ءادنلا ٠۹۷۰ ةنس " ةعوطقللا

 فيك " « " حرفلاو للفلا ايارم " اهتعوممج يل ديشر ةيزوفو « ةيصصقلا هتاعومج

 . مهريغو " ًارحش رضحألا راص

 طافمألا لمشيل دتمب هتكل ءطاغألا هذه دنع يثارتلا زمرلا فقي الو

 . ييدلاو يرولكلفلا و يبدألاو وصلا زمرلاك ىرحألا

 : ةيملحلا ةيبّورلا فيظوت : ًاسماخ

 ٌةأشن مدقو ةيبدألا نونغلا مدق ميدق يبدألا صنلا ف ملحلا مادختسا نإ

 يبرعلا اشارت ةيانع ىلإ كلذ عجريو + ثيدحلا رصعلا يا ةينفلا ةريصقلا ةصقلا

 ايح اثارت يبعشلاو نييدلا ثوروملا لضقي مالحألا تلك دقلف . مالحألاب ميدقلا

 ليوأتب ىنعيو « مالحألا ريسفت ناوتعب اباتك ضرع يحايصلا دمحأ فلأف « ًالصتم

 ريسفت ف مانألا ريطعت " باتك لثم ىطسولا روصعلا يفلؤم ةقيرط ىلع مالحألا
 " مالسألا سفت ف مالكلا بستنم " باتكاو + ىه ٤۳ ١١ تن يسلياتلل " مانملا

 يي رعلا انئارت ةيانع ىلع لدي تناقل غلا ةف د وږ ماع ا لرل ريس نسی هين وستملا

 ةساعت و ۽ ييروألا هبذالاب رثأات كق اتئابدأ ضعي تأ كلذ ىلإ فاضي
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 ؛ نکیاو ارنوكو « سيوح سميح لامعأو « ديورفل " مالحألا ريسفت " باتك
 ةكرخل يسفنلا ليلحتلا تايرظنب اورثأت دق باتكلا ءالؤهف ء فلوو انيجرفو

 . مهتاياور ف مالحألا

 ام وأ ةيعقاولا ةريصقلا ةصقلا ف دورسملا رشابملا ملحللا سيل انه ائينعي امو

 ةصشلا اهيف لكشتت يلا يهو « ةريصقلا ةصقلل ةيملحلا ةيؤرلاب نيعن لب « اهليق

 عرصي ناك ءدهل رشابلل موهفلاب هملح ىلع رثعت ال اننأ يأ . ًايملح ًالكشت
 ظافلألا نم اهريغ وأ « مئانلا ىري اميف تيأر وأ "تملح" هلوقب ةصقلا ف يوارلا

 < هب حيرصت نود ةصقلا يف باستي ملحلا دمج نكل ملحلاب حيرصتلا ىلع ةلادلا

 وأ ةيضاملا دعاشلاو تايرك ذلاو روصلاو يناعملل رلا يعادتلا قيرط نع كلذو

 نم لحدت نودو حيرصت نود ةيصخشلا ىلع ىعادتت مالحألاف « ةيلبقتسملا
 نوكيو « ةريصقلا ةصقلل ةيلومشلا ةيئبلاب ةلاحلا هذه يف ملحلا طبتريو .يوارلا

 عيطقتلا ىلإ ليعو « ءانيلاو عباتتلا قستم ريغ « تالفقتلا عيرس .فيثكتلا ديدش

 . ةروصم ةيديسج نوكت هتغلو <« رارمتسالا مدعو

 يبروألا بدألاب رثأتلا يلماع بناح ىلإ - ةرهاظلا هذه ع ويش عحريو

 يعو ىلع ١۹1۷ ةميزه ساكعتا ف لفحت ثلاث لماع ىلإ - ييرعلا ثارتلاو

 يلحادلا مهيعو ىلإ اوهمتاف . عايضلاو ةعزشا ةرارمت مهساسحإو برعلا بناتا

 : يح راخا عقاولا يف عايضلا پل نأ دعب ۽ نامألل ةحاو هيف نونشني

 ملحلل نوكي يعادتلاو روعشلا ىلع دمتعت يلا ةصقلا نأ ذإ « يحج راخلاو يلحادلا



 '". هتاذ وه هملح ملي نأ نم الدب « ةيصخشلا ملح ملحي هلعجج ىلا ةحردلاب

 اينف ازمر دعي يذلا دحلل ءرصاعلا بدألا يق ملحلا فيظوت عاش مث نمو

 حبصأ " دقق اهجيسن يف ةينف ةرهاظ لكشي حبصأو « ةريصقلا ةصقلا ةيتب يف

 فاشتكا ىلإ حنجو فولألا قطنملا لالصع نم ءايشألا ليقي ال رصاعلا نتاسنالا

 لئاسو ىرن تأ دب ال تاكو ء ةيداصتقالا تاقالعلا دقعت لالخ نم روعشاللا

 ام فشتكتف اهيولسأ ىلعو اهتغل ىلعو ةصقلا لكش ىلع « ةفولأم ريغ ةديدح

 1 ". روعشاللا قطنمو مالحألا ةغل نم ةبرجتلا بعوتست نأ هب عيطتست

 حماللم نع ربعت يلا ةينغلا رهاولفلا ىدحإ ةيملحخلا ةيؤرلا تناك انه نمو

 يلا ةيروعشلا ةصقلا كلينكتي طيترا ثيح « ةيعقاولا ةريصقلا ةصقلا يف ديدحتلا

 وأ ةيضاملا روصلا هراضحتسا ةحيتن يسفنلا يعادتلا تاظحل يف اهيتاك قرغتسي

 نم اهعيج دست ا مخا ىروتحم نوكت نیلا ةداملا تال" « ةيليقتسملا وأ ةرضاحلا

 ' ". اهركذتي وأ اهرضحتسي امنإ ملحلا نأ يأ < رعخآ وأ وحت ىلع ةربخلا

 مه ةيملحلا ةيؤرلا ىلع مهصصق تدمتغعا نيذلا برعلا باتكلا معأو

 ياه ۽ طارتخملا راودا ؛ لم " stream of conscious " يعرلا رايت بات

 مشلك < لاعلا ديع ضوع دومحم « كوربم ميهاربإ دمحم ١ تامسلا ةداغ « بهارلا

 . مهريغو < بحر ظقاح دمحم « فيرشلا مشاه دما ء ربح

 حيضوتل كلذو ء رصحلا سسيلو ليثمتلا ليبس ىلع مهضعب دنع فقنو
 رايت صصقب ةيملحلا ةيؤرلا طابتراو . ةريصقلا ةصقلا يف ةيملحلا ةيؤرلا ةيهام

 : ةيتالا بايسألل كلذو ةيعوضوملاو ةينقلا ةيحاتلا نم هرربي ام هل يعولا

 . ۲۸۹ص ميلس ميلا دبع جرت « بدألاو ةيسولرتكتلا ةررقلا د اًقّيشاقرا اتيتنلاف -'
 , اللا يبدألا دقنلا لإ تالاقس « ييغاربإ ديما بيغ د"

 5 د« نجح كاوفسع یقط صم ةعرت ۽ مكاعألا روسقت : دی ورش ذتومصيس +"
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 يعادت ةقيرط ىلع دمتعي ةيملحلا ةيؤرلاو يعولا رايت صصق نم الك تإ ١-
 "يعولا" وأ روعشلا ىرحج ىلع نادمتعي امهنألا ء يتاعملاو روصلا و تايرك ذلا
 ' * ةيسفتلا اداري فايس ف اهحاردإ نكم ىنعم تاذ ةيلمع ملحلا " نأ امك

 سيساحألا نم ةيلقعلا براجتلا عاوتأ ىلع لمتشت يعولا رايت صصقو

 زمرلا نتاولأ ىلع لمتشتو . سدحلا نولأ و ميهافملاو تالليمحتلاو تايرك ذلاو

 سقنلاب لاصتالا يف تاقفتي يعولا رايتو ملحلا نم لك و . يعادتلاو رعاشملاو
 , ةدح ولا م عاطنلا و طيبارتلا مدعو ةيلحانلا

 نأل ءملظنملا نيمزلا بيترتلا مدع وأ ء نمزلا ةيسوكعم ىلع دمتعي امهنم لك -9

 روعشااللا يف - يعولا رايت صصق يقو ملحلا يف - ماق دق بيترتلا اذه
 ناك اذإ ءملعحلا راكفأل نيمزلا بيتردلا ءامت اهكلسم ف فلتفت مالحألاف"

 يعادت ىلع ةمئاق ةصقلا ةدامو'". روعشاللا يق ماق دق بيترعلا اته لثم

 يلقعلا طبارتلاو دويقلل ةاعارم نود هتلويس و هتايرجو يبعولا ناضيفو يتاعم ا
  رايتلا انه تينت يلا ةتيدحلا ةمقلا ي لثمتت تامسلا هذه لك و « هتاميظنتو

 نامزلا اتدحو ىدبت " ذإ نمزلل يلسلستلا بيترتلا امهاللك عبتي مل مث نمو

 ل امهديدحت بعصي امدنع ةصاخشو ١ امهلععادت وأ انايحأ اههيشالت و ناكللو

 نولاذهو « ةيلقعلا ةباترلاو يقطنملا طبرلاب ديقتلا مدع وأ سوياكلاو محلا
 يعادتو ناسنإلا كولس ليلعت نع زحاع لقعلا نأل . ةيلوقعماللا نم

 " *.هرطاوخع
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 ء دقعملا ءانيلا ثيح نم < ةيغالبلا روصلا مادختسا يف فرسي امهتم لك -»

 اهيفف < خوتتا ةياغ ع ونتت ةيوغل وأ ةيقطتم تاقالع يف هؤازحأ لحادتت ملحلاف

 ليلدتلاو طرشلا اهيفو « حاضياإلاو دارطتسالا اهيفو رحأتملاو مدقتملا

 . اهي ةصاخلا اهيكارتو اهتغالبو اهو اط « ةروصم هتغل تأ امك «ةضقانملاو

 يعولا عاقيإ كاردإل ةيغالبلا لئاسولا اضيأ تمدختسا يعولا رايت صصقو
 يرقمه تربور هيلإ راشأ يذلا ىتعملا « ةيغالبلا لئاسولاب نيعنو « هجيسنو

 < طيارتلا وأ رارمتسالا مدعو « لاصتالا مدع ىلع لدت " اهتآ ثيحح نم

 ۽ ةدحاولا ةلمجلا لعخاد بيكارتلا ريغتو ءافذعحلاو « سوكعملا راركتلاو

 ' *. راصتحالاو « ةبترملا ريغ تءالمكللاو

 . ةميمح- ةقاللع يعولا رايت صصقب ةيملمحلا ةيؤرلا ةقالع تناك اته نمو

 هتعومجج صصق نم ةيادب طارخلا راودا صصقب ةيملحلا ةيؤرلا تطبترا

 ”حابصلاو ىشعلا تاقاسحا ” هتعومج ىتحو « ١۹۷۲ ةنس " ءايريكلا تاعاس "

 ىلع ىعادتت ثيح " ةكسلا رحآ " هتصق يف ةيملحلا ةيؤرلا ودبتو . ٠۹۸۳ ةنس
 الو ةظقيلا ف ىرخأو موللا يق ةرات اهاري تامعن روص روهقملا لطبلا ير

 يل كلذكو « تاقوألا لك يف هيلع ىعادتت اهنأل نيتلحرملا نيب ةقرفتلا عيطتسي

 : لوقي ةلظقيلاب ملحلا طالتحاو مظنملا ريغ يعادتلا اذه دمج " مد ةطقن " هتصق

 اهسافتأ تناك « ةرضن راني نيعحرفنم اهيتحو تيآر برغملا رون قو"

 تاش ال ةرارم اهتكحض يف تفرعو كاحضت اهتعم“ و ... ليلق دعي يهو ةعراستم

 ةظقيب رتوت يذلا اهمسح ىلع اهتيبالح تلدسناو ةأحف موقت اهتيأرو « يب اه
 ". ةرفانلا اهتقاشرب رعولا رسميا دعصت يهو ةئحافم

 د ا 1-۹۴ ۹1 ص یبا مج رع : يرغعنع تربور : رفا = 0 0 َ
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 عوستو « ةظقيلا ملح ةظحل يف ةدراسلا يعو ىلع معي يعادتلا اذه

 لالح نم ةنيعم ةطقت دنع سات اهنكل ةددعتم طويعغ يل .تايركاذلاو راكفألا

 ٌةركاذلا ىلع ىلحلا ةك رح دصر ف دمتعيو « اينيب طيرت ىلا ةيروعشلا .تاطبارتلا

 ملحلا ليصافت طقتلت يهو يروعشلا يعولا ةك رح دجنق < ليختلاو ساونحلاو

 يروعش طيح اهعسجي ةياهنلا او ء مظتنماللا نمزلا ربع ىرتخأل ةركف نم لقتتت
 ليلحتلا قي لمجلا تادحول ةلباقم ملحلا ريواصت نيي ةقاللعلا حبصتو . دحاو

 لصاوتلا مدعو عيطقتلا ىلع دمتعت اهرودي اهدحب ةغللا هذهو . صتلل يوعلل

 ةدحاو ةريتو ىلع اهيف نمزلا ريسي ال كلذلو « روعشلا تازغقل ًاققو رفقت اهنأل
 ةبكمألاو يضاملاب جرتمب رضاحلاف ”روعشلا تايوتسم لمعادتي لمعادتي هنكل

 . ةدحاو ةقتوب نم رهصنت تاقاللعلاو

 كوربم ميهاربإ دمحم صصق يف احوضو رثكأ ةيملحلا ةيؤرلا هذه ودبتو
 لكي ةيملحلا ةيؤرلا لكشتت * رئاط فصن تمص توص فزن " هتصق يفق
 ركذأ حوضوب : يلماكي امئان اهيف تنك ةرم رحآ " : لوقي . ةددعتملا اهتايوعسم

 " لمأ " توص سفنت ىلإ يغصأل ةداعلاك يسأر تعفرف « شارفلا ف تبلقت تأ
 ةقرغلا نأ يل ليسف يسأر تردأ + هتم ردصي مات نوكسو ء ًائداه يرسلا تصف

 تدم و امدنع . نقحافيل لاع توصب بصنيس ليختلا نأ قدصأ نكأ ىل  ريغتت

 ىلع ةردقلا كلمأ ال يتأب تسسحأو « ةيلايح ريرس ةءالم ىلإ ليحتست ةمللغلا

 ينذأ يف نري ملف رثكأ تيغصأف + يناح ىلإ ناعمإب قيدحتلا ىتح وأ يسأر ةرادإ

 ترفغقف « هيف قتتححأ داكأ جومك هتعس تح ىلاعتي ذأ يذلا يلق توص ىوس

 اعحار تاقكتا « ءاطغلا تحت " لمأ " دحأ ملف ٠ لمأ ىلع تينناو شارغلا نم
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 "ا ريرسلا يف ترشعتف

 مدع ثيح نم ةيملحلا ةيؤرلل برقا الكشت ةصقلا لكشت انه عضاوو
 ةغللاو ءًامظعنم السلست اهلسلست مدعو راكفألا مطقتو < رارمتسالاو طيارتلا

 يذلا ليقتسملا لفط " لمأ " ةروصو « اهيلع دمتعي يلا ةيديسجتلا ةروصملا
 لك يف همامأ ةلثام هتروص تدغ ىتح « ملحلاو ةظقيلا تاظحل يف هيلع ىعادتي

 ياو ء ىنتخلا هباق و ىهقملا و عراشلا يو ريرسلا ىلعو تيبلا يف ناكر ألا
 ةغللا يف ةيملح تام انه يصصقلا صنلا اهب مستي ىلا تامسلاو « ةملظلا

 . دهاشملاو روصلاو ليكشتلاو

 هيلع ىعادتي امهو هل دسحتيف " لمأ " مداقلا ديلولاب ملي يوارلا نإ

 امك « ىرخأ ةرات يفتنيو ةرات ريغصلا هسأرب هل رهظي هشارفل دوعي نيحف « امئاد

 « ةمظنم ريغ ةغلب اضيأ كلذ نع ربعيو نيعقوتم ريغ ناكمو نمز يف اضيأ هل رهظي
 عطقلا اهبوشي نكل <« ريوصتلا ىلع دمتعت ةروصم ةغل ملحلا يف بتاكلا ةغل تأل

 اهتغلو اهتانب يف بتاكلا صصق نإ لوقلا نيح ًاريثك ةقيقحلا نع دعب الو

 هيلع ىعادتي هنكل ء ملحلاب حرصي ال ابلاغ بتاكلا نکل « فئكم ملح اهبيكرتو
 . ةيديسحتلا دهاشملا و تاح وللا و تايرك ذلاو روصلا ف الشم

 تتيح ۽ يوارلا هشيعي يذلا رهقلا روص دسحتل ةروصملا ةغللا تنعاخ و

 اهماللآي عمم وبلا تاذلا عيطتست الو ةيحان لك نم هطوخي عايضلاو تمصلاو فوخلا

 حيصيو <« حيرضتلاو ةرشابملا لحم ةيسفنلا ةاحانملاو تساصلا ملخلا لمي ذعنيح و

 . يصصقلا صنلا قايس اهيضتقي ةرورض يفلا ضومقلا

 . ١1ص " رئاط فصل تمص ترس فزت " ةا < رمدبلا هاك شطع : .كوريم ىيفاربإ دبع ="

 نشدد



 مثلك صصق يف اهدي ةغللا ىوتسم ىلع ةصاخو ةيملحلا ةيؤرلا هدهو

 ىلع دمتعت اهدحنف " ةيبرع ةأرما عحو " اهتعوم صصق ضعب اميس الو ء ربح

 بيكر ملا ريغتو ء فذحللاو < راركعلاو « ةيغالبلا تازامجا ضعبو رارمتسالا مدع

 ةيناكملاو ةينمزلا تارفقلاو ء راصتجالاو ةيترملا ريغ تالمكملاو « ةلمحلل فولأملا

 ىلع . تامسلا هذه حيضوتل ةيتاكلا صصق ىدحال صت دنع فقتو . ةئحافملا

 صن وه صيصنتلا نيب هادع امو ء نحت انقيلعت وه نيسوق نيب عوضوملا قيلعتلا نأ
 اهيذتحأ َنيلا قيرطلا نم ىنميلا ةهحلا " : " ديدح داليم " ةصق ف لوقت « ةبتاكلا

 ( ةيغالي ةروص ) ةعساولا عراوشلاو « ةفصرألا يعلن « اهتكرت رمألا لوأ يف

 ریست هوحولاو < ع ورف هل تحيصأ قستاو عستا : اردحتم دعي مل قيرطلاو

 نأ نود « ءانغلاو ءاكبلاو خارصلا ينك انأو ء ةعرسم تاوطخلاو « ةميقتسم

 نكلو <« ةدوعلاو فكلاب ييلاطيو ينونح رس نع رسقتسيو « ام دحأ لإ تفتلي

 . رخآ ساسحإ كانهو ( ةيغالب تانسمو ةيغاللب ةروص ) يتداعس شواني ع ولا

 نس ابتلم ياسدق ( نيمز زفق ) ةريهطظلا دعب تقولا ( زاجتإو راصتعا ) بعتلا هنإ
 . ىهتنا .. فيصرلا .. قيرطلا . يناملوت اتابو ١+ قيرطلا قوق ةقئاولا امهتارطحخ

 انأو ( ةبترم ريغ تاللمكللو ةلمحلل فولألا بيك رتلل رييغتو راركت ) فيصرلا

 ةيعتلا يتاوطعو < ةعساو ةقيدح اهتم برقلاي كانهو ةرئانتم انه لزانملا . ةعئاج

 تللتحا ( لمخلا ضعب نيب لاصتالا مدع ر ةرئانتم دعاقملا < اهيلإ يندوقت

 هقوف يسفن تيقلأ « للبم هنإ « بشعلاب يمدق تغرم « يئاذح تعلخ ءاهدحأ

 ينإ .. دعب متأ ملا. ال .. تم .. و . يرعش « يهحو « هب يهحو تغرعو
 .. حرقلاب ساسحاإلا .. بعتلا .. عوتلاو . عمسأ . تاسمه تاوط ..عمسأ

 .. يمأ ( ةبترم ريغ تالمكلاو فولأللا بيكرتلا يف رييغتو راركت ر ىشالتي اذامل

 نورس



 . يبأ . يتوحأ . يمأ . يلوح نم لقت تاوصألاو . يبأ . يمأ . يتداعس

 فذحو راركت ) .. و .. يبأ .. و .. بشعلا قوق اذيفل مونلا لمي بعتلاو

mıا  
 ( ةيترم ريغ تالمكلاو

 ةه يهو ةريثك عقاوم ف عيطقتلاو رارمتساللا مدع صنلا اذه ي حعضاوو

 تانلاو « ةروصلل ةغللاو ةيملحلا ةيؤرلاب اضيأ طبترتو يعولا رايت صصقب طبترت
 ىعادتت لب «٠ ًايمدع اتص سيل هنكل + دهاشملا نم ريثك يف تمصلا رثوت ةصقلا ف

 تاذلاو . اهعم لعافتت اهلك و مالآو لامآو فوانعو دهاشمو ثادحأ تاذلا ىلع

 نيحلا يف ةيقطنم الو انيح ةيقطتم روص يف يقطنملاو يقطنماللا رضاحلا يعو دصرت
 ثيح نم مالسحألا كينكت ىلإ برقأ ةغللا " كلينكت " دم كلذلو . رمعآلا
 ةيملحلا ةيؤرلاو « سلوحلا تاك ردم لسارتو صيخششتلاو ديسحتلا ىلع اهدامتعا

 الو ةقراخلا تارماغملا ىلع دمتعتو « ايلعلا ةقرعملا ىلإ تاتلا لوصول ةليسو دعت
 تاطبارلا يف دسحتلا صانلا نيفلا اهقطنم اه نكلو « فولأم قطنم اهمكحي

 دح ىلإ دمتعت اهنأ دي ربح مثلك صصقل ةصحافلا ةءارقلاو . تاذلل ةيروعشلا

 . ةيملحلا ةيؤرلل ةيريبعتلا ةليسولا يه لاو ةروصملا ةيملحلا ةغللا ىلع ريبك

 ةيؤرلا تأ دم مهيلإ راشملا باتكلا صصق قو « ةيتاكلا صصق ةيقب ل اذكهو

 يق ازراب احملم لكشت اهنأ امك ؛ صصقلا هذه يف نيفلا قطنملا مكمت ةيملحلا

 يعولا رايت صصق اميس الو ةرصاعملا ةيبرعلا ةريصقلا ةسصقلا

 . هاش[ لع باص راسم = ريع فلک -'





 عبارلا ةحبملا

 ةيبرغلا ةيباورلا

TÎ da 
 ةيب رعلا ةي 9 ظ ةياورلا ةأشق |

 . mmةيعقاولا ةياورل

 ةيعقاولا دعب اميف ذ ةياورلا
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 طبقي تار 1
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 ةيبرعلا ةباورلا ةآشن

 ١~ برعلا دفع صقلا نف روذج :
 اذه علطم ذنم هسفت ضرف لاوس ؟ صقلا نف ءامدقلا برعلا فرع له

 اميس الو هعاونأب صقلا نف لامج يف ةلاّعفلاو ةيباميإلا ةيبرعلا ةك راشملا دعب ترقلا

 رقيف لوألا امأ ء نيمسق ىلإ نوححرؤملاو داقنلا مسقتاو . ةياورلا نه لاحم ف

 اذه ف برعلا قيسب رارقإلل يفكت برعلا دنع صقلا نفل ةيوق روذح دوحوب
 ةياورلاو صقلا نف اوفرع دق برعلا نأ هتاعدو رغآلا مستقلا ىري امنيب . لاما

 . ثيدحلا رصعلا يف ابروأي لاصتالا دعب

 : لاق يذلا ( روباد ) لكم نيقرشع ١ ضعب مهقبسي برعلا نيضراعملا قيرفو

 ةفاقثلا روت ملو + قيرغالا نيصاصقلاب ةفرعم مهيدل نكي مل برعلا نإ "

 امأ . ' " ةقسلفلاو تايعيبطلاو تايضايرلا قيرط نع الإ برعلا يف ةينانويلا
 تانويلا نع ةيبرعلا تامحرتلا راخث نإ " : هسفن ىبعملا ددريف ( ليغ ) قرشتسملا

 . ' ” مولعلا و ةفسلقلاو تايضايرلا تناك

 حرسلل نف نع تيدا دستي لحرلا نأ ودير . 5١ص ؛ ةفير وبأ ةمجرت < ررباه ٠ مالسإلا ا ةفسلقلا خيرات - '
 _ كلاذتا قي رشا فاو رستا يعصتلا نقلا تارا ديدستلاب

 م بنرغلا ةراشس إل هباتك' ف ليغ.ح + "
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 نسح دهلأف « برعلا نيسرادلا ضعي دنع ىدص ءارآلا هذه تدحوو

 دعاوقو ءةعوفرم ةناكم ةخرقلا دنع هلو .. " : يصصقلا نغلآ نع لوقي تايزلا

 نيدلل عجر ال امع مهفارصنال ةيانع الو رطح الف برعلا دنع امأ ء ةعوضوم

 توتفلا بادآ ف ميظع نأش هل نف تاياورلا " : تاديز يحرح لاقو ء ' ” هنم

 كرابم يك ز ددرو . " ” بدألا عورف فعضأ هنإف ةيبرعلا ف امأو .. « ةيحترفإلا

 دحأو يذلا دقعلا صصقلا ىلإ اولي مل مهترطفب برعلا نإ " : لاقف هسفن ىنعملا

 " " سورلاو زيلجالا دع عاذ يذلاو ءامدقلا تانويلا نع رثأ اميف هتم ريك

 بدألا يف ةياورلاو صقلا نفل ةيوق روذحو لوصأ دوحول نيديوملا نع امأ
 ةد ةيبرعلا ةياورلا " : لاق يذلا ( ديشرومع قوراف ) مهنم ركذأف ميدقلا يبرعلا

 ناسنإلا ع ولول ةجيئتو ... يككمنو يورن نمو ةيروطسألا ةيادبلا نم خيراتلا مدع
 لكش يف ديعلا فصت نم ةيحرانلا ةصقلاب ةييرعلا ةياورلا تادب ... يكحلاب

 ةروطسألاو ناسنإلا يكحت يلا ةصقلا ىلإ انلقتتا كلذ دعي مث . ةعدقلا ةروطسألا

 يذ نب فيس ةريس « ةرتنع ةريس) ةيبعشلا ريسلا ف ةلثمم ةعيدقلا محالللو ةيقيراتلا

 يتأت كلذ دعب مث : ( سرييب رهاظلاو ناولهبلا ةزمحو ةمهلا تاذ ةريسو نزي

 ريسلا لالغتسا انيأرف « بدألاب ريسلا نم عوتلا اذه نيب جزملا اهيف مت يلا ةلحرملا

 لشم ءابدألا بتك يف ةيصصقلا لوصفلاو ... تاماقللاك ةينف روص يف ةيبعشلا

 . " ظحادللا دنع ةرعاسلا لوصقلا و مغقلا نبا دنع تاويحلا صصق

 51417 < تاهزلا نس فقعأ ء يبرعلا دالا - '

 كير ل تاديز يس روج « ةييرعلا ةغللا بفدآآ خيرات - '

 , ۲ء ۽ كلزابم نيكو ؛ نيفلا رثدلا - "

 نان



 دوحوب ةيرهاقلا رابحألا ةديرج يف حرصيل هتام ليبق ميكحلا قيفوت ءاحو

 ةصقلا ليصأت نع هلوقت يتلا اتهام ... " : لوقيف صقلا نفل ةيوق روذح

 اذإو ... ميركلا تآرقلا ف صصقلا ةروس اندنع نمغو يبرعلا بدألا يف ةياورلاو
 ةيبروألا بادآلا يل اهدوحو قبست اهنأ اتدحو اندنع ةصقلا خيرات ىلإ انعجر
 برق حمقلا ةبح الإ ىرت ال جاحدلا ةركاذك اتتركاذ نكل « ةليوط تورقب

 اهروهطظ يقو . مويلا الإ ةياورلا وأ ةصقلا ىرن ال نيمن كلذكو « اهراقنم

 . رشع عساتلا ترقلا ددم اهراهدزاو

 سا ور ودتانرفل  نيلاتس ) ةياور ةيبروألا ةياورلل لوألا مبتلا تإ لاقيو

 نابسألا ناك .املو ... ١11 سيتتافرسل ( توشيك نود ) اهدعبو « ينايسألا

 يق برعلا رداصع كلذ انركذي الآ ةيبروألا ةياورلا روهطظل يفيراعلا عبنملا مه

 ىلإ انهما اذإ امأو ... ةيئايسألا لوصألا ىلع اه ريثأت دوحو تاكمإو « سلدنألا

 .. ةرتنع ةريسو سرييب رهاظلا ةريس اندحو ةياورلا لصأ نع ثحين قرشلا

 ... يرعللاو ليفط نبال ةيقسلقلا ةياورلاو

 يبرعلا انبدأ يف ىصقلا نقل ةيوق روذح دوحو اوديأ نيذدلا نيقرشتسملا نمو

 اسميف امهاوقأ تفدارتو « ( وفيد اراك نوراب ) و ( بح ) لاثلا لييس ىلع ركذأ
 . (.صيصاقألا عوت يف رحآ بدأ يأ يبرعلا بدأآلا قبسي مل هئأب ) هاتعم

 نيب قيرفتلا مدع يف نمكي نيضراعملاو نيديؤملا نيب قرافلا نأ روصتأو

 . ءامدقلا برعلا دنع رابحالاو يكمل عاونأ نيبو رصاعملا يصصقلا نفلا عوهفم

 يصصقلا نقلا ىلع مهنويعو يبرعلا صقلا روذح ىلإ اورظن دق نيركتملا نأ اعرو

 . راكنإلاو يفتلا ناك انه نمو ةرصاعلا هتاكيتكتو هموهفع

 اسناد



 رزرودح دوج و عند ال اذهف + ةكدحل| ةيبدأألا نوثقلا نم .صقلا نف ناک اذإ و

 رثؤعل روذجلا هذه تددق و لب .. يبرعلا اتثارت ف ع ونتلاو ةوقلاب زاتمت نغلا انش

 روتا هذه نمو . برعلا ريغو برعلا نييئاورلاو نيصاصقلا ىلع ةفلتنع لوكشي

 : رگ فت

 اهماوق دمتست ةيفسلف ةركف ىلع موقي وهو : يفسلفلا صصقلا -

 لشمو ( ه 445 يرمعملل تارفغلا ةلاسر ) لثم ةيماللساللاا ةفاقتلا نم

 - نالقي نب يح ) لثمو ( ه 47 ديهش نبال - عباوزلاو عباوتلا )
 ف تراث ليقط نبال

 ضارعتساو يبعشلا ثارتلا رامثتسا ببسي تاك و : يوغللا صصقلا -

 . تاماقملا يف رشابم لكشب رولبتو ةيغالب و ةيوغل ةفاقث

 دمتست يلا ةقلطلا ةلوطبلا ىلع دمتعي وهو : يبعشلا صصقلا -

 كلذ ظحالئو ئراقلا لوضف يضري لايفغ ةعبشمو عقاولا نم اهماوق

 تاذ ةريمألا < يلالخحلا ديز وبأ « ةرتنع ةريس ر وحن ةيبعشلا ريسلا ف
 . ( ... ملاس ريزلا ء ةمطا

 . ريسقتلا بيتك يف ددرتو ريثك مك وهو : ينيدلا صصقلا -

 . «تتايليئارسالا نم برست اميه تاغلايم تدع وو

 رماوتلاك ةيبرعلا تاياكحلا مدقأ وهو : يرابخإلا صصقلا -
 . ةيرثنلا قاشعلا ىصصقو ... رخفلاو ءاجشا تاياكحو رايحألاو

 صضعب ل روئمللا ةد رشايم ريثأت دوو تراقملا سردفلا تأ كفو

 ايديموكلا)و يرعملل ( نارفغلا ةلاسر ) لثم ةريهشلا ةيبروألا ةيصصقلا لامعألا
 عقزورك نوسنبور) ىلع ليفط نبال (تاظقي نب يح) نم ريثأتو < ينادل (ةيهإلا
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 امك . «توريماكيدلا) ةركف ف (ةليلو ةليل فلأ) ريثأت نع الضق « وقيد لينادل

 ' . رشابم لكشب برعلا نييئاورلا ي تاماقللاو ةليلو ةليل فلأ ترثآ

 : NOVEL ةيباورلا حلطصم

 نع رييعتلل ايقفأو ايسأر دتملا يكلا ىلع دمتعي زيمتم يبدأ سنح ةياورلا

 ةاكامم ىلع نفلا اذه دمتعا الو ء ةئيابتم ةيتمز تايوعسمم عقاولا ىدصو عقاولا
 هريبعت ىدمو عقاولاب هتقالع ىدم ىلع نقلا اذه تافيرعت تبصنا عقاولا ع اوت

 : ةياورلا اولاق كللتلو « ةايحلا نع

 دوم ولا نيم بققومه ... ةايحلا ةيآر نيب ريبعت ...4 عقاولل ريسقت هع

 ... يرثن درس لالعع نم ةيتايحلا تاسنالا اياضقل ةينف ةلطاعم ...«يناسناللا

 تدمتخغا يئاورلا .نفلل ةعضاوتم تافيرعت ىلإ اوقيس دق نورظتملا تاك و

 دوحولا ةيعرش ةياورلا تيسكأ دق تاقيرعتلا هذهو .. مكلا ريدقت ىلع
 لوق لثم ةيئاص ريغ تافيرعت اهنأ الإ. ةلقتسلل هخالم هل نفك اهب فارعالاو

 26 رس روف )

 انركذي وهو " ... ةملك فلآ نيس نع لقت الأ بج ةليوط ةيرثت ةصنق ةياورلا *

 : اولاقف ء١ يقلتلا نمز لالع نم ةريصقلا ةعقلا ديدحتل تعاش ةيمك تافيرعتب

 ... ةدحاو ةسلح نم أرقت يلا يه

 راه ٠ يتراالتلا بي فمع .ه ؛ ةرصاعملا ةيبرعلا ةياورلا قا قالا ريثأت يف ةسارح . ىدعلاو .ترصلا : مسار - '

 ےک“ نا يمس
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 ىلع تدمتعا لاو ةياورلاو ةصقلل ةركايلا تافيرعتلا هذه نأ دقتعاو

 ب ايد - اوددح دق نييحرسملا أل ءحرسلاب ةرئأتم تءاح نمزلا وأ مكلا

 نقل ةيلوألا تاافيرعتلا ىلإ كللذ برستف « ةيحرسملل ةينمزلا ةحاسملاو تقولا

 . ... دقنلا ىوتسم ىلع ىتح يحرسملا ديصرلاب رثأت دق ةياورلا نفو « .. ةياورلا

 لكشلا ف ديدحتلاو ددجتلاب زيمتت اهنأ الإ رصعلا ةمحلم يه ةياورلاو

 فيطظوت ديجي يئاور نم هحامتو هماوق دمتسي لمع ةياورلاو « لواتتلا ةقيرطو
 نإ ليقو « ةريمحم رايتا ةيولرب ةموعدم ةيصخشلا ةريخلا دس و ةيعادبالا هتاردق

 يئاورلا ءانبئاق كللذلو . ديدحتلا ىنعم هتايط يف لمعي ( )ل6 ) حلطصم

 ةعدبم ةردقب نيهر

 تسمحتقا ةياورلاو . ةياورلا نف روهظل ةيادب ١710٠ ماع نوحرولملا ردقيو

 < ةييداصتقالا « ةيعالطتساإلا < ةيعامتحاللا < ةينئراتلا ) ةقفلتخملا ةاينلا نيدايس

 حمسي يذلا يققألا اهعسوت لالعع نم كلذو ( .. « ةيسسفنلا « ةيملعلا « ةيئيدلا

 . عمتجا حاد ددمتلاب ةيئاورلا تادح لل

 ستج نع اصاح اشو ادد العم لاس ةياورلا حلطصم دعي و

 يذلا '#ةعندم نع فلتخي حلطصم وهو « ًايناكمو اينامز عمنا يف ددمتي يبدأ
 +. Novella ةيلاطيالا نع ةذوحأم ( يوجبما زو ةملك ۽  ةماع ةفغصب ايصصق ابدآ نوعي

 ةيلايح يهو درسلا ىلع ةمئاق ةمصعق ) وأ ديدحلا ريغصلا ءيشلا اهانعم تاكو
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 اذه ل برعلا تويت ررلاو ترصاستلا مهسأ دقو ` 5عاووضم ۴اا تا ز يسعلعلا لايملا سمع كتبهو ... =

 هبي دسك قل عا هتیتط ر اسلا ليست قل ةعارف ¡ يترا بولا ي يصتعلا لايتطل سقف ياك عيجار = اشا

 ۾ ۱۹4۰ = سیراب - يملا راح ءا يت رتا
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 حضاو قيرفت كانه حبصأو ( ... ةينف ةكبح لالعخ نم اهتاسراممو ةايحلا سكعت

 ةثيدحلا ةريصقلا ةصقلا وأ ( هطم» واب ةريصقلا ةصقلا ) و ( ءم ةصقلا ) نيب

. ( very short story ( 

 ' ( ريوم نيودأ ) تاميسقت اهمدقأ ةديدع تاميسقت يئاورلا نفللو

 : ىلإ ةياورلا مسق يذلا

 ةيليجستلا ةيأورلا -

 تدا ةياور =

 ةيصخشلا ةيآور -

 دسمتعا ولف ء يقاورلا ءانيلا ىلع بلاغلا رصنعلا ىلع دمتعي ميسقت وهو

 اذإو + ةيصخش ةياور يهف ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم لطبلا ةيصخش عبتت ىلع يئئاولا

 . ثدحللا ةياور مامأ نحنف ىمدك تايصخشلا كّرحح و ةعباتتللا ثادحألا بكر

 . اذكهو

 لمعلا رصانع نأل اهاهتنم ةقدلا نم غلبي مل  ريوم نيوعأ ) ميسقتو

 لماكتت نأ دي ال ةيتغلا ةياورلا نإ مث « ًازجتي ال لك ... تاسنالا ءاضعأك يئاورلا

 5 ةيئأ ور ةب ر لكب ةصا السا تايلطتلا بسح ةيئاتيلا رصادعلا اهيف

 ةينابسألا تاياورلا رارغ ىلع يهو : طئتادعودم ۷٥ء نيلاتنحملا تاباور -

 ء- مجرا - م ريرم نيرشألا و ةيلاورلا ماحب زب مسار - ْ
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 يلا ماحسنالا ققحت لا ةينفلا ةكبحلا ىلإ رقتفت ةقرفتم ثداوح لكش يف مدقتو

 . يغايصلاو

 ءرشع نماثلا ترقلا ف ترهظو :عمنوما»م مسا فبيلتاسرلا ةياورلا -

 نآلا اهمانعتتسا ردتو « ةياورلا تايصخش نيب ةلدابتملا لئاسرلا ىلع تدمّشعاو

 ةبرعم ةلوامو . هللا دبع ميلخلا ديع دمحم ( مسيربأ ) تاوتعب ةيبرع ةلوامحم اهاثمو

 تمت ) وأ ( نيلودحام ) ةياور يهو عونلا اذه اديح احذومن دعت يطولقنملل

 . ( نوفزيزلا راحشأ

 نقلا ق ايعوت اناكم اهسفتل زجتمت نأ تلواح ةيثاور تمال واع كانعهو

 لق تمدق اكو « يساسأ لكشي راوخلا ىلع دمتعت يلا ةيراوحلا ةياورلاك يئاورلا
 نأ (ميكحلا قيفوت ) لواح دقو . رشتنت مل و ناطيتسالاو ليلحتلاو درسلا اهعم

 كنب ) يهو ( ةياورسم ) اهتأي اهقصوو ةيراوحلا ةياورلا نم ةبيرق ةلواحم بعكي

 ىلع دمتعيو راوحلا نم ولقي يئاور لصفب مث لماك يحرسم دهشم. ءاجو ( قلقلا
 درسلا نيب طلغي مل كلذلو ء ءيش لكب فراعلا يوارلا هي موقي يذلا درسلا

 اهنأكو ًاضيأ ححنت مل اهتكل ةهيبش ةلوامع ( سيردا فسوي ) مدق دقو .. راوحلاو
 . كيدلا ةضيب

 لوح اغلاب امامتها راونكا ريفثعي متهتل تداع نيا ةثيدمللا ةياورلا نأ لإ

 اقع حبصأو « اهدسحتو ةيئاورلا تنادحألا رسمت ةيويح دغابشم ىلإ ةياورلا

 شيفارخلا ) يف ظوفحم بيحس ةيادب نييثاورلا نم ريثك دنع هدعجو احس ودم رمألا

 . ( .. ةليلو ةليل فلأو

 وهف ( ةيعقاو « ةيسئامور « ةيكيسالك ) ةياورلل يببهذدملا ميسقتلا امأ
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 ةعفد يبهاذملا هذه افرع اننأل ء قباطتلا مامت ةييرعلا ةياورلا ىلع قيطني ال ميسقت

 هذه اندتع ىلحتل ةدعابتم ةيراضحو ةيقئرات تارتفب نييبروألاك رمت ملو ةدحاو

 دمتعتس كلذلو « نييبروألا دنع هيلع تناك ام وجت ىلع يعيبط لكشب بهاذملا

 ةياورلا ) ةينفلا ةياورلا لبق امن ةيادب ةيبرعلا ةياورلا روطتل يعيبطلا راسملا ىلع

 يتاذلا نيهامتالا ىلع اهباحصأ زكر يلا ةينغلا ةياورلا ةيادب مث « ةيميلعتلا

 .. يئاعلا فيلطظوتلا ريصع اهروطت و ةيعقاولا ةياورلا ىلإ كللذ دعب لصتل يفيراعلاو

 بيذت يلا ىؤرلا ددعتو رظنلا تاهحو محرتت يلا ةيثادهلا تاوصألا ةياور ىتحو

 ةيرحلا مئاسن ضعب ةيبرعلا انتاعمتم تمستت نأ دعب اميس ال يداحألا تاوصلا

 . ةيعادبإلاو ةيركفلا

 : ةيففلاا ةبباورلا لبق ام : الوأ

 ةيبرع ةياور لوأ يه لكيه نيسح دمحم ( بتيز ) ةياور نأ عئاشلا نم

 اهزوامت بعصلا نم ادوهججو تال واش دجتس كيه ليق ادنأل ء طولغم لوق اذهو

 . لكيه نيسح دمحم ةيولوألا ءادهإلا

 ىلع ةقورعملا ةفيعضلا ةيبرعلا اهرونحج ددمتت ةثيدحلا ةيبرعلا ةياورلاو

 ةيلستلا تال واع مث ةيميلعتلا ةيئاورلا تالوامما ربع يضاملا نرقلا يف ءايحتسا

 . هيفرتلاو

 بنتك امددع ( يواطهطلا ةعافر ) اهيلإ قبس دقق ةيميلعتلا تال واحلا امأ

 فلا ءاورإلا عباتم هيف تفح باتك وهو ( زيراب صيخلت ءا زيربالا صيلقت )

 ال يئاورلا عادبإلا رصانع ىفحعأ لكشب هيلع ةيميلعتلاو ةيملعلا حورلا تخط ثيح
 عبتي مل هنأ امك ... هتاعابطنا ليحست ي ةيرحلا هسفنل كرتي مل ) هبحاص نأ و اميس
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 درس ىلع يواطظهطلا دمتعاو <« ع طقق لوألا ءزملا يف الإ نيمزلا لسسلستلا

 ىلع ةيميلعتلا ةيحاتلا تغطف هتاسرامم و هتيكر خل هليحست قو .. اهأرق تامولعم

 !ايخلا ردنو ةيتفلا ةيحابلا

 ةلواحم ي راطهطلا قيس دق ع يدهلا خيشلا ) رهزألا خويش دحأ تاك و

 ةقمح ) تاوتعي ةيسنرفلا ىلإ تمجرتو ةليلو ةليل فلآ تاياكح ىلإ برغأ ةديح

 ' ع Contes de chekh ك-ادطقو تاعسراتل تاماقم و مينتسملا

 مدقت دق ناك ةيسنرفلا نع ( كاميلت عئاقو ر ةمحرب يواطهطلا ماق الو

 فايا فيلأتلا ةلوامم نم ةدافإ رثكأ انه ةمجحرتلا ةوطححو ... يئاورلا نفلاب ةوطعخ

 نقلل قيرطلا ادهم دق بيرعتلاو ةمحرتلا تأل ء .. « زيريالا صيلفت ) يق اهمدق يلا

 ديدشلا يفحصلا زوعلا تالال ةجيتن بيرعتلا رثك و ةمحرتلا تلق نإو .يئاورلا

 تمت رشعت ةبرعملاو ةمحرتملا ةيئاورلا لامعألا تناك ... هيفرتلاو ةيلستلا ىلإ

 انه نم نيفقثملا رقت يذلا رمألا < + بعشلا تارماسم ) لثم ةلذعبم تايمسم

 هسا ةباتك نم يش نيرشعلا نرقلا نم يناثلا دقعلا يف ( لكيه ) نإ ىتح « نفلا

 ٠ ب يرصم ملقب ( ةيفير قالععأو رظانم ) ب اهنوتع دق ناک و ( بنيز ) هتياور ىلع

 ( نيدلا ملع ) هتياور « كرابم يلع ر انل مدقي ةيميلعتلا ةياورلا لاج فو

 لالخ نم برغلاو قرشلا نيب ةهحاوللو ةقالعلا ركاي تقو ا اهيف دصري يلا

 لاوحألا نيب ةنراقملا يتأتل ر يزيلحتا لحجر عم يرهزأ وهو ( نيدلا ملع ر يرصللا

 . تاك ى رقي نست دبع ء رصم يا ةيبرعلا ةياورلا روطت - '
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 ةياور ) اهتأي ةلواحما هذه نبع ( وخيش سيول ) لاق دقو . ' ( ةييروألاو ةيقرشملا

 ةسدتهلاو ايفارغملاو خيراتلاو تونفلاو فراعلا نم ريتك اهعدوأ ةيتارمع ةيبدأ

 مساب لصف لك ىم دق ( كرايم يلع ) تاكو ."( كلذ ريغو تايعيبطلاو

 صر نأ الإ .. لوألا ءازحألا يق اميس ال يكحلا ىلع صرح دقو ( ةرماسم )

 عم مضنتل ةلواحلا هذه ىلع رطيسو هبلغو هيلع بلغ دق ةيميلعتلا ةيحانلا ىلع

 يئاورلا لاخما يف ةيميلعتلا تايادبلا ىلإ ين واطهلعلا ةل واح

 ةيميلعتلا ةعزنلل اروطتم ادادحما هتاياور ف لثميل تاديز يجرح يتأي مث

 يحرج لامعأ ف ةحضاو ةيميلعتلا ةعزنلا رهلقتو ٠ ىلوألا تال واحلا تبلغ ىلا

 ةداملا ميدقت ىلإ فدهي هنأ فرتعي ثيح هتاياور ضعي تامدقم للعع نم تاديز

 بتكي وهف كلذ دک وت هلامعأ تاناوتع تإ مث < قئاش يئاكح بلاك ف ةيفيراتلا

 نيمألاو « يناسرتلا ملسم وبأ « فسوي نب جاجحلا « سلدنألا حتف ) نع ةرشايم

 دصق دقف ةغلاث ةيحان نمو  ةقيقح ةينيرات تايصصحش اهلك و « ... نومأللو

 تايادب ىتح يلهادلا رصعلا نم ةدتمم ةيغيرات ةرتق هلامعأب يطغي نأ ناديز يجرح

 ةياورب ىهتناو يلهاملا رصعلا نم ( ناس ةاتف ) ةياورب ادي كلذلو ثيدحلا رصعلا

 اهمدق ىرحأ ةياور نيرشعب يقتلن ةياهنلاو ةيادبلا نيبامو ( ينامثعلا بالقنالا )

 ردصي تاك و ' ةيفئراتلا ثادحألاو حسالملا مهأ اهنمضو لسلستم لكش ا

 : ةسابعلا ةياور ةمدقم يف لاق يسيلعتلا هفده ىلإ ريشت ةيفيرات ةمدقم هتاياور

 . مل> 5س ء ةعفقلا - نيدلا متع = '

 , هلال + ۲ حاب ةييرسلا طفلا باهآ كيرات - "

 ءالايرك ةماغ « شيرت مارطع ع تاسغ ةت < .كيلاسلل دادبتسا + نيبْشا دهس ر  اضيآ ثاكيز ينحر وص بشوت

 ء يتامنعلا هببالاقتالا ءربانلا نمعرلا دبع « نيشاشمملا دئاكمو نيدلا حالس ع ةسايعلا « يتاسرتكلا ملم وبأ

 . يلع دمع « ردا ةرحش « تاوريثلا ةاخ



 ةبكت ىلع لمعشتو مالساللا خيرات تاياور ةلسلس نم ةرشاعلا ةقللا يه.. )

 . عحارم ةيفئراتلا هتدام قثوي وه مث ء م ... ةكماربلا

 دسح يف ةراهمت اهجسني ةيمارغ ةصقب يفيراتلا درسلا يلح دقو

 نعقلاو فعضلا تارتق راتني وه مث .. قيوشتو هبيذع» ةليسرك ةيقيراتلا ثادحألا

 ةيسارغلا ةصقلا نأ ¢ ردب نسما دبع ) د ىريو  ةقئاش ةيئاور ةدام نم اهيف ال

 ةيئاورلا ةدقعلا تأو ةيبمشلا ريسلا و ةيعشلا تاياكملاب هرثأتل دانتعا هتاياور ف

 ءاتي باسح ىلع ءاح ةيقيراتلا ةيحانلاب همامتعاو + هلامعأ رثتكأ ف ةهباشتم

 , تادحألا طبارتو راوحلا ىوتسمو ةيصصخشلا

 ةيميلعتلا ةياورلل اروطتم احذومت هلامعأي لثم دق ناديز يحرح ناك اذإو

 ةيابعلاب لوألا اهدهم نضتحاو ةيقيراتلا ةياورلا داور نم هسفن تقولا ق وهف

 . ريوطتلا ناكف .. ظوفحم بيجو ديدح وبأو مرامحلا ءاح نأ ىلإ ةياعرلاو

 ناك و + ميعاربا ظفاح و يحلي وملاب اضيأ يقتلن ةيميلعتلا ةياورلا لاج فو

 ميهاريا ظفاح بلتك امتيي ( عاشه نب ىسيع ثيدح ) بتك دق يحليرملا
 هلمع نونع هنأ مغرلا ىلع اري رثكأ يحليولا ةلوامم تناك نإو ( حيطس يلايل )

 حالصإلا اهفده ةلحر لكش يف همدقو ء ةصق وأ ةياور لقي ملو (ثيدح) ب

 لهأ قالحأ هب حرشن نأ انلواح ) لمعلا اذه نع يحليولل لاقو «٠ يعامتحالا

 ضئاقنلا نم مهتاقبط فلتخم يف ساتلا هيلع ام فصن ثأر < مهراوطأو رصعلا

 . '( .. اهياتتحا نيعتي لآ

 . 4ط ع 3 + يصليرملا د عاشش نب يع ثتيديع تا '
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 ثيدح ) بولسأو تاماقملا بولسأ نيب ريبكلا هياشتلا نم مغرلا ىلبعو

 اهتادرقم ضارعتساو ةغللا ميلعتف امهنيب ةريبك قورفلا نأ الإ ( ماشه نب ىسيع

 تأ نع ًالضف « تاماقما يف وه امك يحليوملا دنع ًافده نكي مل اهعيدبو

 نب ىسيع ) راقعا هنأ نم مغرلا ىلع ضعبب اهضعب هباتك ءازحآ طبر يسليوملا

 ( اشابلا ر هل رهظ يذلا + يناذملا نامزلا عيدي تاماقم لطب وهو « ماشه

 امتود ثدحتي هنأل بارغتسالاو ةشهدلا راش ًالماعت هعم لماعتو .. يك ولمملا

 دمحم دهع يل يك لا ةيداهملا رظات ناك( اشابلا ) تأل « ئيمزلا قرافلل ريدقت

 هذه لالحح نمو ثيدحلا رصعلا ءاتبأ نم ( عاشه نب ىسيع ) ناك امنيب ... يلع

 . تاييلسلاو تايباججالل دصرلا ناك" ةقرافلل

 نأ الإ راوحلاو مسحتلاو ريوصتلا نسحب هلمع يسليوملا معد كقو

 . رصعلا كلذ تايقوذو حمالمل قيثوت هنأك و يئاورلا غوصلا ىلإ برست عجسلا

 ( حيطس يلايل ر هباتك ميهاربا ظفاح رعاشلا مدق ًاضيأ ميلعتلا لاج يقو

 ءيش لكي فراعلا يوارلا ىلع دمتعاو < يحليوملاك ةماقملا بولسأب هيف رثأت دقو

 نم نكمتيل عمتجلا قمع لحاد ةلحرلا لكش ىلع دمتعاو ( لينلا ءانبأ دحأ ز وهو

 حيطس لظيو باغ دق ( حيطس يلايل ) ل ىلوألا ءازحألا نيب طبارلا نأ الإ « دقنلا

 ةليللا ف ظفاح انربخي نيح .. انتريح دعشتو زل هارن الو هعمست انع ايفتنع

 ا هبحاصيو « ليتلا نبا ) مرلي نأ هنيا ىصو يذلا حيطس نهاكلا توم ةعياسلا

 .' باتكلا نم يتاتلا فصنلا قرغتست ةديدح ةلحر

 , ۷ د ردي نسا فبعد : ةييرعت# ةيلؤرلا يريطت - '
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 ةيريرقتلا لعج امن ةددجتملا ثادحألل ةيناكملا ةيفلخلا ظقفاح تبت دقو

 لكشلا دودح ىلإ اهءازجأ بّرقو ( حيطس يلايل ر ل يئاكملا غوصلا ىلع ةيلاغ

 اهتقبس يلا ةينقلا ةياورلا وح ةوطحع الإ لكي ( بنيز ) ةياور نكت مل د
 عهيفرتلاو ةيلستلا ةياورو ةيميلعتلا ةياورلاو بيرعتلاو ةمحرتلا يف تلثمت تاوطعح

 نس بتاكل يه اشو اهتيادب لكيط نكت مل ةينفلاةياورلا نأ ىري نيثحابلا ضعبو

 امه نيعياور بنتك يذلا ' ( يصاق رقوبلا رضح ديمحلا دبع ) وه رصم ديعص
 مدختسا َنيلاو ء ٥ ٠۹۰ ( ىوشأ مكح ) ةياور مث « ١5١ 4 ( ةايحح صاصقلا )
 دصقي ىل هنأ دقتعأ تنك تإ و ۽ نا ايئادح ةلكش دعت يلا شماوشأ ةقيرطع اهيف

 دنع اهدحن نيلاك ةيقيقح قيثوت ةيلمع وه عقادلا تاك اعرو ئقلا قيسلا اذه

 . ع( دراشلا كولمملا ١ نيا داهمج ) ف اميس الو ناديز يج رح

 ( بنيز ) ةياور لبق ةمهملا تاوطنخلا نأ ميهاربا ديمحلا دبع .د ىريو

 ةعج يفطل دمحم ( موسمها يداو يل ) ةياور امه نيمهم نيلمع ف تلثت
 دقو ۽ يقنح رهاط دومحملل 84+15 ( ياوشند ءارشع ) ةياور ىرحألاو ء ۹۰۵
 . رصم ف 50١5 5/ تعقو يلا ياوشند ةثداح عئاقو اهيف لجس

 ركبم تقو ف اهأدب يلا بيرعتلا ةكرح تناك ىرحأ ةيحات نمو
 ف كالفألا عئاقو ) اهاّمعو ع كاميلت تارماغم ) برس امدتع يرواطهطلا
 ترقلا ةياهن عم اهطاشن ىلإ تداع دق بيرعتلا ةكرح تناك ( كاميلت تارماغم

 . حاستلا فاح ديس .د يعأز اذه '

 : = عسا رح شا رہا یعلا تع هلا ٣ a ےہ ف ةد تنالاققم س "
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 لاللصع نامثع دمحم برع امدنغ اميسالا و نيرشعلا ترقلا علطم و رشع عساتلا

 مث ... ( ةنجد ردو لوبق ثيدح يف ةنملاو ينامألا ) اهاّممو ( نيحرفو لوب )

 : رثآلا زيمتملا.يبولسألا هغوصو يستامورلا هبولسأب بيرعتلا دارف يطولقتلا ءامج

 راجشأ تحت ر ةيسنرفلا ةياورلا بّرغ « ( ييحرقو لوي ) ل هيرعت داعأو

 ... ( جاتلا ليبس يف ) بتكاو ( نيلودحام ) ب اهتونعو ( نوقزيزلا

 سصقلا نفاوفرع دعو برعلا توفققثلا دانت نيرشعلا ثرقلا علطم فو

 نسم تسحئلاب اوأدي مهنأ لإ ةياورلا و صصقلا ةسرام ف مهرثكأ بغرو « هع و رغب

 ةدامل هنوعوطي خيراتلا ىلإ تورمعآ فرصنا امني « يتاذلا هامّجالا ناكف ىهئاوذ

 تال واع ىلع ةماتلا ةرطيسلا امه يتاذلا هالا عم يفي راعلا هامجاللا ناكف ةيئاور

 ةينفلا ةياورلا تدلوت امهنمو .. نيرشعلا ترقلا تاينيعبرأ ىتح برعلا نييثاورلا

 ةياورلا دار يتلا ظوفحم بيت دي ىلع ًاريبك ؟روطت.تاينيسمنلا دعب تروطت لا
 . ةيعاولا

 : يتاذلا داجتنالا

 لوألا نيدقعلا يف ايروأ نم ةدوعلا لل يبرعلا بدألا داور ادب امدنع

 نف كرحتف « ديدجتلاو روطتلا يق ةيبدأ ةكرح تأدب « نرقلا اذه نم يناغلاو

 ةمق ىلإ لصوو لاقملا نف جضنو .. ميدقلا يبرعلا انيدأ نع باغ يذلا حرسملا

 ناكم نع ثحيي يئاورلا نفلا ًاديو .. يضاملا ترقلا يف ةليوط ةلحر دعب هحضن

 اذه يف زرابلا مهرود داقعلاو ميكحلاو لكيهو نسح هطل ناكو ءايحتسا ىلع هل |

 ًاركرم انآلا نم لعحت ةيتاذ ةياورب اوأدبو .. يئاورلا لالا يف اومهاس دقو « لاما
rا  
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 ؟ ةيتاذ ةياورب ءدبلا ناك اذامل لاؤسلاو

 < نيياحأللا رتكأ يف اهنع تيدحلل ايوق اعفاد سفنلاب زارتعالا نوكي دق
 رت كلذنلو ٠ نيرخخآلا مامتها زك رم هلعجج ام هتايح ثنادحأ نم ناسنالا لحسيف

 ةيادب هتافارعاب ( نيتسحوُأ ) سيدقلا ناك ايروأ فو ء ادق يريسلا لكشلا
 ةماسأ - انيس نبا + يلازغلا ) دنع ةيريس تنال واش اندحج و يبرعلا انثارت لاو ءةيوف

 . [ .۔, كتم ني

 وهف ء ةريسلا نف نع فلتني لكش ةيبرعلا ةياورلا يا يتاذلا هامجالا نكلو
 يئاور نف مامأ نحت امنإو .. ةيريغ وأ ةيتاذ تناك ءاولع ةريسلل ادادتما سیا

 نف عم اته نمت ... يريسلاو يئاورلا : نيراسملا نيب دعابي امم ىلوألا ةحردلاب
 . ةيئاور ةدام يتاتلا ديصرلا نم ذختيو ١ ةعونتم ةيتف تاءانبب قلطتي يئاور

 دوححو وه ًالوأ ةيتاذلا ةياورلا ةباتك ىلإ داورلا هحوت ف بيسلا نوكي دقو
 اميس ال اهرارغ ىلع ةباتكلاو اهلثت اودارأو اهيلع اوعلطا دق ةححان ةيبروأ جذام

 ىف تافنريعا ر لشم ايروأ ف اريسبك اساس تدحو دق تاياورلا هذه لثم تاو

 ميكحلاب ةقالع هل ناكاو ( ديح هيردنأ ر ةلوامم لثمو وسور كاح ناخ ( رصعلا

 . نيسح- هطبو

 اوداعع امدنع نيغقملا نأو اميس ال « اسلام ايسنامور حفادلا توکی باكو

 تاذلا ىلإ اودتراف ةيوق ةمدص هرامعتساو هفلختب عقاولا مهمدص ايروأ نم

 اذه تأش نم يلعي ةيفئراتلا ثادحألا عقاوو « صالخلاو ذالملا نع اهيف نوئحيب

 . ييسلا ضارتفالا



 داورلا ءالؤش لوألا تالاواصلا عم ءاح تانلا نع ثيدحلا توكي دقو

 نع ثيدحلا نم لهسأ تاذلا نع ثيدحلا ناكف .. يئاورلا لالا ةيرج ف صقتل

 نب داير و تا اا مب تر ى ا اا رال
 هذه لك و .. تاكمو تامز مم ةركاذلا يف اقلس ةدعلل جذامتلاو تءايسحخشلا

 يرق بيس اذهو « ةياورلاو صقلا تالوامم ئدتبملا ىلع لهست ةرقاوتملا رصانعلا
 . ةصانش لوألا اهدهم زا ةيتاذلا ةيبرعلا ةياورلا باتك دنع رفوتي داكي

 بتاك لك دنع ةيعادبإلا ةيصوضنللا عفاود نع نيغت نل بايسألا هذهو

 ةفلتنع ةيدرس لوكشب تنءاتج يملا ةيتاذلا لامعألا هنيه رهشأ نع تيدا دتعو

 : لثم

 رشايلا ليلحتلاو ليصستلا ىلع دمعي لكش وهو : تايمويلا لكش ١-

 ةظقي عم يتأت ةيلاعفنا ةيرثؤت لاعفأ دودر ليلحتلا لت ام الاغ و ثتادحألل

 -ايلاغ- ةينف لقأ لكشلا اذهو .. مكح يقطنم لسلستو ةينمز
 نم ءاقتتالاو رايتخالا ىلع بتاكلا اهيف دمتعي و : ةرشابملا ةيدرسلا انأيلا 9

 فرعتلاو تاذلا قمعت نم انرقي امم ملكتملا يمض مدختسيو هتايح عقاو

 اتألاب ضرعلا اذه ةيمهأ نم مغرلا ىلعو « لاعفألا دودرو لاعفألا ىلع

 ضعب طقف دش دقو ةرشابلا نم ًاففخت هلع اودعتيا بانكلا نأ لإ ةيدرسلا

 ترتك و كرايم يلعل ةيقيفوتلا ططئلاو « نيمأ دمحأل يتايح وحن لامعألا

 .نيسح هط نازوسل ( كلعم ر ر ةصانج يريسلا لكشلا يف انألا

 ريعتسي نأ امإو ( مايألا ) ف نيسح هط لعف امك هسفن نع ثيدحلل بئاغلا
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 لالخ نم هسقت نع ثدحتيو هيصمقتيا هصوخش ءاعأ نم رمعآ امسا يتاكلا

 ميغاربا ) ق هدو اراشتنا رثكألا لكشلا وهو يئاورلا توصلا اذه

 يف بئان تايموي ) يف ميكحلل فايرلا بئانو < ينزاملل  بتاكلا

 ي مامهو ( ميكملا قرشلا نم روفصع ) يف قرشلا روفصعو ( فايرألا

 ... داقعلل ¢ ةراس )

 : نابت هطل مايألا 0 وأ

 ةعاجشلو « ينيراشلا اهقيسل ًالوأ ةصاخ ةيمهأ نيسح هطل مايألا رحححت

 الماك ًامادحا صقلا نف قلي ل تقو يف حيرصلا همساب مايألا رهم هنأل نيسح هلع

 رشابم لكشب 'هعون ديدحت بعصي لمع مايآلا نأل ًايناثو < برعلا نيفقتملا نم
 اميس ال < نيسح هطل مايألا فيلات عقاود لوبح رات يذلا لدحلل انلاثو عطاقو

 رعشلا فل هباتك بيسب ةعماملا نم هداعبتسا دعب لوألا ءرمجلا يف ادب هنأو

 . وسور كاح نامي وأ ديحا هيردنأب نيسح هلل رثأت نم ريثأ امل اعيارو + < يلهاملا

 ةينمز تارتف يف تيتك ءارحأ ةثالث يف ءاح نيسح هطل مايألا باتك و

 قئاقحب لفطلا لاي هيف جزم زيمتم نيف ىوتسمب ادرفتم لوألا ءزحلا يتأيو ةدعابتم
 لكشب رعاشملاو سيساحألا تزربو ميسحتلاو ريوصتلا ةصرف تعستاف عقاولا

 ءالمإلا لعفي عاقيالا نم ردق هيف بولسأب لوألا ءزخلا نيسح هط تاز دقو رثوم
 ىلإ مهرتو « ءايدألاو داقتلا نم ةصاح ةيابع لوألا ءرجلا دجو دقو . يوفشلا

 . ترقلا اذه نم لوألا فصنلا ف يرصملا فيرلا عقار دسح هنأل ةريثك تاغل

 رشايملا درسلا ىلإ لامو لايخلا امهيف لقف تلاثلاو يناثلا نيأزملا امأ



  اسنرقل وأ رهزألل كابهو انه ةفصاو

 نيب ةهحاولا دودح زمار لكشي ةصخلم مايألل ىلوألا تاحفصلا يتأتو

 فارطأو عارصلا عوضوم لوألا ةح وللا دلت و ء هعمتج نيبو مايألا لطب

 ق ةرم لوألا هتيب نم جرح امددع امسا مويلا اذط رك ذي ال نيسح هلعن ... عارسلا

 دعب وأ رجفلا تقو نوكيامايلاغ ةيرقلا ف طاشنو ةكارحو ةقيقحخ حيرب

 يتاج لك نم طي تابقعلا لاج و ك رحتي نأ لطبلا دارأ الو .. ھه رشاپس بن رغما

 ةراحلا ( سياوك إ دحوو ( نييودعلا بالك ) دحجو لزتملا راسيو نيج ىلعق
 اهدعيو .. اهز وات ميطتسي ال ةانق كانهف تايقعلا تددعت لزنملا عامأو « ةفيعملا

 ةصاحح تاروصتب دعب اميف هلايحح اهاذغ ءايشأ هئارو نم يقخج يذلا باغلا تابت

 ممتا يف كرحتلا ةلواح زمر لزتملا نم لوألا هح ورح يف نيسح هطق نذإ
 هاما لك" نم هتطاحأ ¢ بارغلا « ةانقلا < سياوك « نييودعلا بالك ر تايقعلاو

 ددعمي نأ لطبلا ىلع ناك و .. هناكم يف ءاقبلاب هرمأت عملا اذه نم ةلاسر اهنأك و

 تحبصأو « ةيحاوملاو ةرماغملا فوم لطيلا راععا دقو .. هلعق درو هققوم

 ةددعتمو ةعونتم ةلثمأو جذامت نع ةرابع هتايح عقاو نم ةاقتنملا ةيدرسلا هتادحو

 . ... حالصالا لحأ نم ( عمتجا ) رحخآلاو ( نيسح هط ) تاذلا نيب عارصلل

 انه ةيقرح ززع دق ةعماجلا نم هداعبتساي مايألا فيلات تقو طابترا لعلو

 تاكو سفنلاب ةقثلا ةداعتس ال لاعف در مايألا هباتك نأكو .. عارصلل روصتلا

 نوكيل اهشاع يلا ةاناعلا اهمامأ دصريلا هتنبا ىلإ اههمججو دق ةلاسر لوألا ءرملا

 اتا



 يفق ريغص لقط وهو « ةيعيشلا ىلع نيسح هط زكر كلذلو ٠ ( نيسح هط ر
 لحاد ىلإ هديعتو ةفنع هدأت هتحاف ... لمهم مک و ءيش هنأ املاح انرعشي مايألا

 هب متهي ال ةرحلا نكر ل لمهم ءيشك اسلاج ناك هيحأ ضرم تقوو « رادلا

 ارماشم ناك هتكل ... ةيادعلاو ةياعرلا نم هتمرح هترسا دارفأ ددع ةرثكو .. دحأ

 مألا تنزؤحو ةوالا كحضفق هيدي الكب ةمقللا ذحأي نأ اموي رّكفو « ابرحجبو

 : عافدتالا مل و ةطيخلا او رڌخلا ملعت و

 ةياورلا ىلإ برقأ المع لث ةصانج لوألا اهئزح يف نيسح هط ( مايأ ) نإ

 ضرعتسا يقفأ ددمت هبو ... صوخشو عارص هيو ... ةياهنو طسوو ةيادب هلو

 ءاؤر صسقت و لفطلا تالايع مسح دقو ع قلاش حاحتب يفيرلا معمتجلا قمع

 . ناجلل هريوصت ف اميس ال باجعالا ىلإ وعدت ةقدو قئاف حاحني

 . ةيتاذلا ةيا ورلا هامجالا ةي وق ةيادب ۽ مايألا ر تناك“ دقل

 : مايثال ادادخما تسيل , بيدأ ر

 اهتأ داقتلا شعب نلغو ١34 ةنس + بيدأ ) ةياور نيسح هط بيتك

 يناثلا ءزيلاب دعو نيسح هط نأ نظلا اذه ىلع مهدعاس دقو « مايألل دادتما

 «مايألا نم اءزج تسيل نيسح. هط ( بيدأ ) نكل - ًارعأتم ءاح_ يذلاو - مايألل

 . فلا ىوتسملا ىلع اط ادادتما تسيلو

 ةوطحح لقت يهو « ةلقتسم ةياور نيسح هطل ( بيدأ ) ةياور نأ دقتعا

 نال كلذو < ةصاخ ةفصب نيسح هطلو ةماع ةفصب يئاورلا درسلا يف ةروطتم ةينف

 يف نيسح هط ناك و مهتاوذ اوزواجتي نأ اوعيطتسي مل داورلا نييئاورلا رتكآ

 فصوو « يثاور لمع يف رحآلا صمقتم لوأو <« هتاذل زواجتم لوأ ( بيدأ )
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 لمعلا ىلع ترطيس يلا انألا ةرئادب اسايق ةمدقتم ةينف ةوطخخ دعي هصمقتو رخآلا

 اوس وم اسنرف يف "هل شيد نيم فغا دق نيسح هط ناك و . كاذنأ يناورلا

 نييئاورلا لغش دق عوضوم وهو ركبم تقو ف برغلاب قرشلا ةقااع ديسحجتل

 " اذه انموي ىتح برعلا

 هط نأل ةبوعص دج نل ةصاخي نيسح هط صصق رداصم نع ثحابلاو
 انم ةغلايم سيلف كللذلو رشايم لكشب ةيصصقلا هلامعأ ف هعقاو رمثتسا دق نيسبح

 لكش تدّسح ىلا سوبلا ةرصشف « نيسح هلع نماصقل ةعيرذ مايألا نإ نثق تإ

 نأ يغيني ناك و هيبأو هدح دم نيسح هط ةرسأل ليصأت يه لايحألا لسلست

 رصغآ بيترت يف بيست دق يئاورلا نفلا نم نكمتلا نأ الإ مايألا اهدوحو ف قبست
 ةيبرع ةياور لوأ يهو ةيتف ةزفق لش يلا ( سوبلا ةرحش ر ترهل مث مايألل نكم
 . لايحألا لسلست .تمدختسا

 ةعوسخو ( رهنلا ءاروام) ةياور رايتعا نكح هسقن رولظنملا نمو

 س د ادت يللا یا فيزلا تیا اوس + سرك قرت
 هط هيف رقتسا يذلا يرهاقلا عمتخملا ف ةيرشب جذامدل زومر ( تاويحلا ةنح ) نأو

 . سیراب نم هتدوع كتم نيسح

 ماقبعا لمعت فق نيسح هتع ناگ و  رصع ةيروهسلل فيروس نيب لطفا نم تاكو ع بيعش لال ر هنأب لاقي - '

 . ترا هباسأ دق « بيدل ) لطي تو اميسال هيلع ظلاحيل هج
 نشطرلا « نييتالل يلا ١ مشاه مآ ليدنق ٠ قرشلا نم ررقصع ز اهتم ادر اق لاشا اذه يف ةر .تاياور - "

 4 ن ه ايفاقل . لامصلا ىلإ ةرسلل سوم < .نونيعلا لا
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 : يقزاملل - بتاكلا ميهاربإ : ابفاث

 ةياورلا فلخت ف بيسلا ةأرملا برعلا نويئاورلا هيق لمح يذلا تقولا يف
 عقاو ف ةكراشملا ةيبروألا ةأرماك صقلا ىلع ادعاسم ًالماع تسيل اهنأل ؟ ةيبرعلا

 اقلاع تسيل ةارملا نأ هيف ررقي يسامح يدقن ءادتب ينزاملا درفتا اهتاسرامم و ةايحلا

 قسن ىلع ةيبرعلا ةياورلا يتأت نأ يرورضلا نم سيل هتأو ٠ بوهوملا يئاورلا مامأ
 ةفطاغع لوح رودت تأ بجي ةياور لك نأ معز يذلا نم ” لوقي ةيبروألا ةياورلا

 ٌةأرملا زوق ريغ ىعسم وأ بلا ريغ لمع نم ايندلا هذه يف سيلا ... اهدحو بسلا

 عقاولا نم اهعوضوم ةياورلا دمتست نأب بلاطو .' " ةأرمإب لحر وأ لحرب

 تءابح ( بتاكلا ميهاربإ ) ةيتانلا ينزاملا ةياور نأ الإ دیج آر انهو

 « ءاسنلاب لطيلا ةقالع ىلع تماق ةياورلا تأل يرطظتلا يأرلا اذه ضيقت ىلع

 يف ءاحج دقو . ةآرلاي ديدشلا هقلعتل رهظم درج ةأرملاو بحلا عوضومل هضفر نأكو

 ع فلتت هتيصخش نأ ئراقلل تيثيل بتاكلا نم ليصفت ةياورلا هتحل ةمدقملا

 ربعآ ءيبش هللطب نيبو هنيب قياطتلا عقاوو ءيش هكرصت نكلو < لطبلا ةيصخش
 يق لعقي م يتزاملا : لاق ردب نسحلا ديع .دو ىلوألا ةءارقلا نم داقتلا هكردأ

 هتروص والا لقت هتييصخشل نيتروص نيب قرغيل هكراقب ثبعلا نم رثكأ هتمدقم

 ةر وص يهو ( بتاكلا ميهاربإ ) اهلتع يلا ةر وصلا يىرخأللا لثعو ... ةيرهاظلا

 " " ةتيفدلا هقامعأ

 ۔ ۳١ تراس . 1 ع + ةا + بتاككلا ميشاربإ - '

 َ ٣ ع٣ 0 يلب نسل فبعد ع رسم لإ ةيبرعلا ةيآ ورتل روطت - "
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 طلا يهو ةيئاورلا تاءانعلا لهسأ ىلإ ينزاملا دمع ةياورلا هذه يف

 ا حيصي ىتح ةيعبتلاب ثادحألا هعم كرحتتو لطبلا هلت يذلا يداحألا

 طلا اذه لثع ( بتاكلا ميهاربا ) ةياورلا لطيو ةياورلا ثادحأ لكل ًالعاف

 هتقالع يه طوطنتل هذهو « ةوقب هيلإ يمتنتو فعض يف طوطم ةئالث هنم عرفتتو

 ىلع زكرت ةياورلا ثادحأو ( يرام ء ىليل ء وشوش ) نه ءاسنلا نم ثالثي
 . هتاقيشعب ةيتالكلا هتقالع

 برب فيرلا ءاقن بحي امك اهب ةريثألا هتبوبغ يهف ( وشوش ر امأ
 نأ الإ جاورلل فورلقلا لك هل تآيهت ... ةحمسلا ةنسحلا هترطفو هءافص

 لوأ دنع برهو اهكرتق راظتنالا هنم بلطو اهريكت تأ اه ناك ( وشوش ر
 . ( وشوش ) هتم تصاضو .. ةبقع

 ةحردب اهي هتقالع تدطوتو « ناوسأ لا اهب ىبقتلا ةديس ( ىليل ) و

 هتم برهت ةأحفو..هنه تبرقاو اهتم برتقاق .. يرذعلا بحلا درحم قوغت

 دوعي ىتح هنع .دعيلا تلضق اهنأل اهسقنب اهتيسضت نع اهيف ريعت ةلاسر هل كرتتو

 . ةحراص ةيسنامور ةياهن تناكاو ... ( وشوش ) هتبوبح ىلإ

 هيرقت و اهي فرعت ةضرمم تناكاو ( يرام ) ةيروسلا يهف ةريعألا امأ

 هبارتقالا لواح هنأ الإ ... ةيوق ةيفطاع ةقالع امهنيب تحنو « ىفشتسملا يف اهيلإ

 وهو « ةقادصلا مساب امهنيب ةقالعلا ديدمت موهفم ضفرت اهنأ فرسو تضفرف اهنم
 برهير ةأحن اهكري نأل ايلك رمألا اذه تاكو .. هل ةحوز حلصت ال اهتأ ير

 . اهتم

 اهتالوحو ةيئاسنلا اهتارماغم نع انثدحت ةيسيئر ةيصخش مامأ اذإ اننإ

 نوع



 ةعيرس رثأتلا ةعيرس ةكيترم ةفيعض ةيصخش نع بتاكلا انل فشكيو «ةيقطاعلا

 ةضقانتم رومأ .. ددزتلا ةريثك ةيصخش يهف ةكسامتم ريغ ةككفم وديت نايسدلا

 يذلا اهتايث نم مغرلا ىلع اشخضت فلؤملا اهداز دقو « ةعنقم ريغ تافرصتو
 . ةيلوألا اطاعفأ دوحر نم هفشتكن

 ءوشوش )ل لا با تارماغم يه تاحول ثاللث نع ةرابع ةياورلاو

 هذه ًاكراشم ًالماع دخ ملو يوضعلا طابترالا ىلإ ةياورلا دقتغتو ( يرام « ىليل
 نسم ةياورلا هدوحوب قرتخي يذلا هسقت لطبلا ةيصخش لإ ةقرفتملا ةيلا تاح وللا

 ةرربملا ريغ هتادارطتساو بتاكلا تالعدتب ككفتلا رثكأ دقو « ةياهتلا ىلإ ةيادبلا
 . ايتق

 تايساسأو نقلا ةحاح نيب تقفاو دق ةديح تناكف ةياورلا ةغل امأ

 درسلا ف ىحصنلاو ةيماعلا نيب ةكئاشلا ةيضقلا دودحع حاحنب زواجت و « ةغللا

 ادب امشيح ةيبرعلا ةغللاب نوكي نأ راوحلل ترثآ انه نمو ... " : لاق . يئاورلا

 اهتيآر « ةليلق فقاوم ىلع ةيماعلا ترصقو ء عامسلا يف هركتسي ال اهراثيا تأ يل

 ةيئاورلا ةغللا ةيضق تناكأو . ' " ريبعتلا يف اوضأو ريوصتلا يف ىوقأ اهيف نوكت
 . كافنآ ةياورلاو ةصقلا باتك لغشي ام زربأ نم ةيصصقلاو

 : داقعلل فراس : اثلاث

 ء ةياورلا لاح يق داقعلل ةريخألاو لوألا ةلواحلا ( ةراس ) ةياور لمت

 «٠ ةياورلا هذه لطب ( مامه ) ب هتاذ لدبتسي يتاذ دعب ىلع داقعلا اهيف دمتعيو

 امهدرجي ىتح ( ةراسو مامه ) نيلطبلل ليلعتلاو ليلحتلا بولسأ هيلع رطيسيو

 . - ةمدقملا = 4 ٠ يلزتاكا ء بتاكلا ميعاربإ - '



 ( مامه زو ىثنأ ضح ىلإ لوصتت ىتح ( ةراس ) بوقتق « ةيصوصح لك نم اعم

 يذلا مسالا امهنم ربعأو ريمضلاب امهتع انثدحي نأ دمع كلذلو « رک ذ ىلإ لوحتي

 و ا ی نس ا ر یا اهنا كف دن 1 لرللا سانسا
 . ( كلشي لحجر ) مامعو ( ىثنأ ) ةراسف « ةدرحج ةميق نع ربعت اهنأل هتايصخش

 جذامتلا ىلإ رقتفت يلا ةياورلا تاحول كيرحتل رقحلا روحا وه كشلاو

 داقعلا رمثتسيو .. اهيف كلشي هتكل .. ةراس بح مامهف .. لاصتالاو ةيوضعلاو

 نيب ةعيطقب ةقالعلا ىهتتت ىتح للعيو للحيف ةيفسلف ةيضق ىلإ هلوحيل كاشلا اذه

 ىلإ دحج يذلا بيقرلا رود يدؤيل « نيمأ ) هقيدص ( مامه إل فلكي مث .. نيبحلا

 رسهتعي يقتلث انهو ( ةباقرلا تاكحضم « ةباقرلا ةيفيك « ةباقرلا ) لوصف ةثالث

 تأ الإ « يناورلا درسلا ىلع ةيغاطلا ةيقطنلا ةدح ناففقع يسيلوب دعبو كلحاض

 ( ةراس ) ىأر نيمأف « ةمودعم ةدئافو ةدودع ةجيتن نع الإ رفست ىل ةباقرلا هذه

 . نيبيبحلا نيب ةعيطقلا دعب ةباقرلا أدب دق تاكو .. بيرغ صخش عم بكرت

 حاعفم ىلع رصيف يئاورلا هلوانت ىلإ للستت تايرقيعلا يف داقعلا ةقيرطو
 مامهف ء فسلفيو للعي مث ثادحألا دصري حاعفملا لالعع نمو نيلطيلل ةيصخش

 اهمدقيو < ( ةثونألا ) اهتيصخش حاعفم ةراسو .. ( كلشلا ) هتيصخش حاتقم
 مل و ( ةراس إل اها ةلاح نع ةمات تامولعم اندوزيف نيلصف يق ةدحاو ةعفد انيلإ

 : اهنع لوقي « ثادحألا ومثو روطت لاح نم ةيصخشلا داعبأ مهف ةصرق ادل كري

 < ةآرما ريغ ايش يمس نأ تاهيهو ءةأرسا ىمست باصعأ نع ةر *

 لمحت - اهتأل - ىشنأ فصنو ىثنأ اهلعلو ةثونأ الإ اهيف سيلف ةثونألا اهتقرغتسا
 روطت نع افرع ةراس ةيصخشل ليلصتلا اذهو . ' " ... هبويعو سنمحلا لئاضف

 . ك و راس =
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 للم مامأ ةلاحك اهتبثو اهأشنأ يذلا اهعمتجو اهتنيب نع اطزعو تاادحألا

 هصوختش ىلع داقعلا رطيسيف . رييعتلاو ةك رحلاو لاعفتالا نم اهعتع ...يسفن
 اهدقرم نم اهرقتتسي لآ ةبعصلا تاملكلاب ىشوملا هبولسأب اهدار ةيديدح ةضبقب

 ةصرق هطعت ملو .. راقلا تقوع تاملك اهنكل .. ةعللا محاعم يف نمآلا

 بتاكلا نيب اهيلع قفس ةبذك اهنإ ) اهتع لاقي يلا ةياورلا كثادحأ عم جامدنالا

 نكم روسيم لهس بولسأب هتياور يئاورلا غ وصي تأ دب ال مث نمو « نعراقلاو

 ناك و . ةياورلا هنه يف :ئراقلل داقعلا هحنمب مل رمأ وهو .. ةعحملا هذه نم خراقلا

 الو تالاعفنالاب نولتي ال ةغايصلا يداحأ وتسمح راوحلا يتأي نأ يعيبطلا نم

 . تايصخشلا تاردقو رييعت وتسحب

 اشرح تقلحت ( كلشلا ر ةدحاو ةطقت نم هتياور كادحأ داقعلا دمع دقت

 نقلا اذه لوصأ نم ريثكلا ةياورلا نع باغف ... ًاليلعتو ًاليلحت اهعسو يلا هتاطقل

 وهو .. ةقيقحلا نع اريثك دعتبن نلف ... داقعلاب ( مامه ) اتلدبتسا ولو . يئاورلا

 . يتاذلا هاج لا تاياور ىلإ ( ةراس ) مضنت نأل يفكي رريم

 لضف هل تاكو .. ةيبرعلا ةياورلل يتاذلا هامتالا نم جذامت درج هذهف دعبو

 تءاحو .. يلاورلا نفلا تايادب ف ماهسإلال ءابدألاو نيفقثملل ءارغإلاو بذجلا

 يف بثات تايموي ۽ قرشلا نم روقصع « بنيز ) لثم اهريغ عم تاياورلا هده

 ريغ انمز ةييرعلا ةياورلا تضق نأ دعي ةينفلا ةياورلل ةديح ةيادبك (.. فايرألا

 دتع ةياورلا نفل عضاوتملا موهفملا زيزعتل بيرعتلا مث ةمحرتلا روط يف ديعب
 ةمجرملا تاياورلا ةلسلس ىلع اوصرح نيذلا كاذنآ ةصانش برعلا نييفحصلا

 ظ . ءارقلا ءارغإل ةبرعللو

 ات



 يطولفنملا يفطل ىفطصم دنع اضاع ايف اري زي دق بيرعتلا نأ لإ

 ةلاح ةيتف ةغيص ةيبحألا تاياورلا ىلع رسآلا يسنامورلا هيولسأب ىفضأ يذلا

 ةغصنب ةلا نقلل نيغقتملا ريغو نيفقتمللا باتحجا يف ًارشايع اببس تناك ةعتمو

 راجشأ تمت وأ نيلودحام <« جاتلا ليبس يق ) ل هييرعت دعب اميس الو ةماع

 ناكو .. ةيمسعألا ةنكللا هنع دعبأ ريصق صصق نم اهريغو ( ... توفزيزلا
 . رثاو ىرثأف فيلأتلا ىوتسم ىلإ عفترا دق بيرعتلا

 ةياورلا عقد يف يناثلا هامتالا رود نع ةزحوم ةروص هذه تناك اذإو

 ددمت امنإو ةيبرعلا ةياورلا ةريسم نع بغي مل يتاذلا هامجالا نإف « ةينقلا ةييرعلا

 ةياورلا يتاذلا اجالا لقن نأ دعبف . ةينفلاو ةيركفلا اهتاهجوت نع رّيعو .. اهعم

 ةروطتم ةوطخك ةيباجيإلاو ةيبلسلا هتايطعمب لاعفناللو هريوصتل عقاولا ضرأ ىلإ
 لصتي رح راسم نع ريعي يتاذلا هامتالا ادب ..مهتاوذ اهيف تويئاورلا زواحت

 ىلع يرامعتسالا طغضلا مامأ اهتيوهو اهتاذ نع ثحبت يهو ةيبرعلا انيوعشب

 برغلاو قرشلا تاياور نم ًالصاف دحن انب اذإو ىحصفلا ةغللاو نيدلا يرتو

 برغلاب قرشلا ءاقل ةيضّق نع ريبعتلا ىلإ حضاولا يتاذلا م وصلا لالعخ نم دح وتت

 قرشلا نسم روفصع < نيسح هلل بيدأ ) يف كلذ اندحوو ةيوهلا نع ثحبلاو

 بيطلل لامشلا ىلإ ةرجشا مسوم .. مث « يقح ىيحيل مشاه مأ ليدنت « ميكحلل

 ةيركف ةيضق تحلاعو <« ةيتاذ برامج تكاح تال واح يهو ( ... خلاص

 ( بيدأ ) نأ ىتح اتايحأ ةيقيفلت لق وأ ةيلعسو تناك" تاباعملا فأ الإ . .ةيساسأ

 ... طوقس مامأ راصتتا نع نلعل هصخشي نيسح هط لح دتف طقس دق نيسح هلع

 هتئالع لالح نم هتركف ليصوت عطتسي ملف قرشلا روفصع يق ميكا امأ

 «(تافيإ) يسورلا هقيدص عم رشابم راو كلذ نع ىبغتساف حرسملا ةاتفي ةيفطاعلا

 ۳ ج



 ققح ( مشاه ما ليدنق ) لطبو ... همالحأو هترفعأو قرشلاب مرغملا فقنملا
 ةرحشا مسوم ) لطبو ... لمأي تاك امك هب مهدقي مل و .. هملعي هلهأل تاساعت

 تاداع لفمت ىلع كلذ يف ادمتعم ةلوفنع تاراصتتا قرشلل قق ( لامشلا ىلإ

 بوذيل قرشلا ىلإ داع مث .. بوتحلا ءفدي يرغيو بذحيل برغلا لف قرشلا

 ... ريطاسألاو تاياكملا هلوح قلحتت و يفتخيو

 حسم يقتلن اننأ الإ ... هيبرغلا قيربب ةميتم ةيتاذلا براجتلا هذه تناك و

 قرشلا ءاقل حرط ديعت ةيتاذلا براجتلا هذه رحآ ثعبي نيرشعلا نرقلا تايتيعبس

 مهعم اوله و ايعوو ةقث اوذلاتما نويتيعبرأ تاياورلا هذه لاطبأ نكلو هبرغلاب

 ةيتاذ ىؤؤر ربع برغلاب قرشلا ءاقلل ديدح حرط مامأ انب اذإف ةيسايسلا مهتاهحوت

 ق نطولا < سيردا ليهسل نيتاللا يحلا ر اهنم ركاذت ةديدع تاياور ف تءاح

 . ( ... ايماقأ ؛ ... طسوتملا قرش ء لابروأ يف يودب : عنعن ةديمحل نينيعلا

 رايت تاياور جسنل تاذلا رامشتسا ف برعلا نييثاورلا عب ادي ارا و

 نع بغت ان يئاورلا غ دكبملا تاذ تاكو ... مدقتم نيف هح وت يهو « يغواللا

 : يخيب و افلا هاجتنالا

 رحاوأ ديم ةيبرعلا ةياورلا تايادب ىلإ افورعماددخت ينفيراتلا هالا ددمتي

 ةياورلا تتينتسا هنمو .. روهظلا ف قبسألا ءامتالا وه ناك و + يضاملا نرقلا

 نل ء داورلا ىلع ًايعادبإ اهيع لغمت مل هامتالا اذط لوألا تال والا نأل ء ةيبرعلا

 ايش رات ةفورعم اهاعفأ دودرو اهكاعفأب تايصحخح شلاو ... افلس ةدعم كادحألا

 يف عانبإلا ةيلمع رسي هلك انهو .. ناكلاو نامرلل ةمولعم دودح نعالضف

 د ١



 وأ ةيعيلعتلا ةيحانلا تدصق نيلا لوألا تبا يافا ق اميس الو ةيفعراتلا ةياورلا

 .ةيهيقرتلا

 امدنع ةينيراتلا ةياورلا لامي يف ةيبرعلا راطقألا نم هريغ نائبل قبس دقو

 ةرثك نم مغرلا ىلعو . ۱۸۷١ ةنس( ايبونز) هتياور ( يتاتسبلا ميلس) مدق

 الإ ( ... ؛ ةقدصلا ىلع دامتعالا < كيلا < ظعولا ز لثم ةعقوتملا ةينفلا اهبويع

 هامجالا اذه ددميل « ناديز يحرج ) ءاح مث . ةمهمو ةثيرح ةيادب تناكاهتأ

 اذه يق ةمدقملا هلامعأ ىوتسم اهرودب تسكع دق ةصلاح ةيميلعت ةيغري يفيراتلا

 رسشنأ يكل .. " : لاقف ةيفعراتلا تااياورلا هذه نم ةياغلا ددح هثأل « لاما

 ةدازتسالاو هتعلاطم يف ساتلا بيغربت ةليسو لضقأك ةياورلا بولسأب خيراعلا

 ۽ شيمهتلاو قيثوتلا ىلإ هتعفد يلا يه خيراتلا يف بيغرلا ةركفو < ' " هبم

 ئراقلا اهب بذحيل ةيفطاع ةيمارغ ةصق عارزتساو داجتا ىلإ هتعفد يلا يهو

 هتغرعم تناك تاديز يحرج نأ ودبيو « ةيفئراتلا ثادحألا طبارت ىلع هدعاستلو

 ىلع دمتعاف ةيئاورلا ةعنصلا بلغ يميلعتلا فدا نأو يتاورلا نفلا رارسأب ةليغض

 وني فكللذل و < هتايادر يقف اهي تاعتسا ىلا ةيفيراتلا تايصخشلا نع رشابملا لقتلا

 اكا وه خيراملا نأل ايادي تاك ةيفيراعلا ةياورلا يف ء” ناديز " جهنم نأ
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 ىلع ( تاديز يحرح ) دعب ةروطتم ةوطحح لثمو ( مراجلا يلع ) ءاحو

 يف قوفت هنأ الإ .. ناديزك ةيمارغ ةصق عارزتسا ىلع صرح هنأ نم مغرلا

 . ١5157 ع لاهل ؛هفسرب ني جاجا ةمدقم = '

 . فأنا ا يا × یک ورا بیعت لف ر رک فل : يصصعتلا نفلا و نيس طس

TT 



 . ايروعشو ايسفنو ايدج او سوخو هلاطب أل ديس فص وب كللذ رامشتسا

 . ىوتسلا اذه ف ع نایرعلا ديعس ) هک راشو . ليمجل ١ غوصلا كلذ ىلإ فاضأو

 نم لعح هنأل ئرخأ ةئيتم ةوط اطح دقق ( ديدح وبأ ديرف دمحم ) امأ
 زوا دق وهف نذإ « ةيتاسنإلا ميقلا راهظال اهنم قلطني ةيفلح ةيخخراتلا ةقيقحلا
 دنع اندحو امك يعيبطلا اهمححي يئاورلا صتلا يف اهلثمتو ةيفيراتلا ةقيقحلا رسأ

 هتردق ي لثمدت هلامعأ نم ىرعأ ةريم ( ديدح ويأ ) مدق مث « ( ناديز يحرح )
 . لايخلاب ةقيقحلا جرم ىلع

 شماه ىلعز هلمعي - لاحما اذه يي لقم وهو - نيسح هلع يتأي مث
 ةينيراتلا ةياورلل ةمهم ةينف تافاضإ فيضيف لوألا ءزجلا رك لاب صفتو ' (ةريسلا

 هسفن ينخيراتلا ثدحلا ىلع سيلو يخيراتلا ثدحلا ىدص ىلع هدامتعا لكم

 دعب نم دصرامتإو ... لوسرلا ةايل خيرأتلا ىلإ دمعي مل وهف .. رشابم لكشب '
 يف كلذ دعب هزيكرت لال نم هلاعفأو هلاوقأو هدوح و ىلع ةيترتملا لاعغألا دور
 نيذلا ( سيتاركك و ۽ سادع ۽ ساطسن ) تايسخش ىلع تلاثلاو يناشلا نيازدللا

 امك متاخلا ييبلا روه ؛ورطظتني يكل لامشلا نم ةيبرعلا ةريزلا فارطأ ىلإ !وداح

 . ءب مهنتك ل هوفرع

 ل لوألا ءزجلا يف يديلقتلا ريغ عارصلا ةعيبلع يه ةيئاثلا ةفاضإلاو

 .. يدام لكشب ذغنيو تايصخش نيب عارصلا اندوعت اتنأل ( ةريسلا شماه ىلع )

 ييتيقعلا راسمللو ةركقلل قيقدلا لتمتلا نحل ةيريغلا ةربصل# نل ىلإ ج ةربسلا لس ىلع ر نيتعلالا ضسب مم - ا

 دبع لوسرلا ةيبعضخك نه رشام قكفب ثادحتت يل اهنكو اميس "لاو -- ةيتفراعلاا ةياورتا لظش لإ برقا اهلعع
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 نيدلا ةلاسري نمؤم ملاع : نيملاع نيب يعونلا ديرجتلا ىلإ ليع اته عارصلا نأ الإ

 ليسلاو . ةديدملا ةيناعإلا ةبرجتلا لبقتل دعب أيهتي مل رفاك نيثو ملاعو « ديدحلا

 ةكارحو ةروصو لكش ف ةدرمنلا يناعملل يويحلاو يحلا ديسحتلا وه اته
 ءافولا ء ركملا ) ل هديسجت كلذك و كلاثلا ءزملا قف - العم - دسحلل هديسحتك

 . "ع دسلا . دقحلا « رم لا

 لايخلا يف هسفن ىلع عّسو هنأي لاقو لايتلاب ةقيقحلا نيسح- هط حزم دقو

 ينإف يتلا صخشب ربخلا لصتا اذإق ... )) لوسرلا صحخشب لكشب لصتا اميف الإ

 يناثلا نيأز ملا ل ايجيردت لق دق لايخلب نأ الإ ... "ب ... هءراضصم لإ هدرآ

 اميسالو فصولاو ميسحتلاو ريوصتلا ىلع بصتخلا لايخلا دعاس دقو . تلاثلاو

 . لوألا ءربللا ف
 ۽ كثادحألا مسح لكشب تاراوخلا ددعتو راولا ىوتسم ةئلاثلا ةقاضإلاو

 اغإو يقيراتلا لسلستلا ىلإ دمعي رل ( نيسح هط ر نأ امك « ةيويح اهيسكأو

 . يف لكشب ثادحألا روطتو عارصلا ةيكر ل ًاعبت نمزلاب كرحت
 ددعب الإ ايعادبإ ةقويسم ريغ ةيدرف دوهح نع ريعت ىلوألا تالواحملا هذهو

 اهدادعإ ببسب ةئرهتم تتاكق ةبرعملا تاياورلا اسآ < ةمحجملا و ةيرعملا تاياورلا نم

 امأ ء ادودصم ناك اهريثأتف مث نمو فذحلاو فيرحتلا اهيف رثكف يفحصلا رشنلل

 ء "دسألا بلق ) ةياور يسهف ةيفيراتلا ةياورلا داور ىلع ةرثوملا ةمحوملا تاياورلا

 دلار ء( قير ) يدرهيلا ةيسخش يا هقسح رلا ءاقرلاق ةيلجرات تايصعشب يناعملا هتل دسرو لقم - "
 . ... اتكشهو ؛ ( لاهح بأ زب ةيسهش ف هده

 . 1 ج = يح هلع - ( ةريسلا شماه ىلع )ل ةمدقم = *
 . عرتم برقعي اهم رت ع دسألا يلق ر - ”

 اوملدنإ



 ريهشلا يريلجنالا يئاورلل امهو ع 'ةريخألا يابموب مايأ يف ةريضنلا ةضورلا
 وشن وم يد تست وكلا 3 و" ةقالاغلا ناس رغلا ر ةياووو ءا# توكس ملاو])

 . سموم ردنكسالا امهو "( وتسيركأ

 - ىرتس امك - ةيفيراتلا ةياورلا تلكشت ةيتاثلا ةيملاعلا برحلا دعبو

 ديمخلادبعو ريثكاب يلع دنع مالسإلا يضام ثعبت تاياور انيأرف ايموق الكشت
 بيج ةلواحمك رصم يف ينوعرفلا خيراتلا ثعبت تاياور انيأرو « راحسلا ةدوح

 رصعلل يعايسلا فسوي غرفت امنيب لماك لداع ةلوامعو ىلوألا هتايادب ف ظوفمحم
 . = رييعتلا حص نإ - ةيرصملا ةروثلل يئاورلا خروملا هناك و ثيدحلا

 فيل وت حبصأ - ىرتس امك - تايئيتامثلاو تايتيعبسلا و تايتيتسلا يو

 دنع ةيساسأ ةليسو ييرعلا يسايسلا عقاولا ىلع لالطإلل ةليسوك ةيفيراتلا ةداملا

 ليريحج دمحم تالواحمك ةديدع لاا اذه يق تالواحملاو « برعلا نييئاورلا رثكأ
 ... برعلا نييثاورلا نم امهريغو يناطيغلا لام و

 يمواظنتلا بيوت دمحم

 ٠١١د ىفح ةيزيغالا نع ةمجرلا ةكرح ز ةعسارم نك ًاليصقتو ٠ ةيطع ةديرق اهتمحرت ةيلورلا هله - '
 . تايزاا ةقيطل .ه لا

 . دادس بی اهم رت ةياورلا هده - '
 . ديدش ةراعب اهمجرت ةياورلا هت ”
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 ةيعقاولا ةبباورلا
 تسل

 سكي رشابم بولسأ يهو « ةقيقحلا اهريوصت يف يذتحت ةيعقاولا نإ
 اهفيرعت لوح فلتخي موهفملا اذهب ةيعقاولا نكل 27 ". ةشيعم يه امك ةايحلا
 قفتت ددحم موهفم ىلإ لصت ال داكنو < برعلاو نيييروألا نيسرادلا نم ديدعلا

  نفلا يف ةيعقاولا موهفس نأ ": رشيف تسنرآ ىريف ةيدقتلا تاساردلا لك هلوح

 ع يعوضوملا عقاولاب فارتعالا يعي فققوم اهنأ ىلع ةرم ضرعت ذإ طاطم و ضماغ

 بولسأاهتأ ىلع ةيعقاولا فيرعت اترثآ اذإو ء جهنمو بولسأ اهنأ ىلع ىرحأو
 نم هتاف كلذل « يعقاو هلك نفلا نأ دحتسف «ء عقاولل اريوصت اهرابتعاب يأ

 لوسي الآ نيعارم ءددغ بولسا هنأ ىلع ةيعقاولا موهقع رستن نأ ايلمع لضقألا

 . هل مييقت وأ نقلا لمعلا ىلع مكح ىلإ فيرعتلا

 تسيلو < ريبستلل ةنكمملا بيلاسألا دحأ قيضلا اهاتسع ةيعئاولا نإ

 يبعقاولا راطإلا لعحاد يف ةنيايتم يظن تاهحو كانه درفتملا ديحولا بولسألا
 جاحجتحالا فقوم وه نييدقتلا نييعقاولا يلغأل زيمملا فقوللا نكل ٠ يدقتلا

 نذإ يزاوحربلا نفلاو ةيدقتلا ةيعقاولاف « يلام“أرلا ممتا ىلع يسئامورلا

 نسفتتق ةيكارش"للا ةيعقاولا اهأ < نانغلاب طيحلا يعامتحاالا عقاولل ادن ناتضتي

 ملاعلاو ةلماعلا تاقبطلا فادهأ ىلع بتاكلا بناح نم ةيساسألا ةقفاوم ا

 ع



 يبولسألا لإ سيلو ءافقوملا يف قرافلاف اذه ىلعو < دعاصلا يكارتشاللا
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 ےے چچا

 ةرظن نعت « رييعتلا يف بولسأك ةيعقاولا نأب لوقلا عيطتسن كلذ ىلعو

 نم ةرئاتتملا اهئازحأ ملب اهيف يفتكي ال « هتيرج رصانع عيمج ىلإ بتاكلا نم ةلماش

 ىلع اهدوعجو ررييو اهرصااع نيب دحوي ام هلا نم اهيلإ فيضي لب رثعبملا عقاولا

 ةيعقاولا امأ ء همع ربعت يذلا عقارلل قدا سكعنا ةيبدألا ةبرجتلا نأ دك وي ومن

 عقاولا تايبلس فصت نيح ضفرلاو جاحتحالا نيعتف يدقنلا اهراطإ يف فقومك
 ًايعاو دقني بدألا نأ يأ ء رييغتلاو حالصإلا لجأ نم رشيلا ىلع عريسلا اهرثأو

 . جاجتحالا ةيكارتشالا ةيعقاولا زواجتت نيح ىلع . عقاولا حالصإ ىلإ ًافداهو

 ةيناسنالا ميقلاب ريشبتلاو ةدعاصلا تاكفلا ةرصاثم ىلإ يسنام ورلا طضخسلا ىدعتتو

 ام مغرلا ىلع ةيعقاولا نأ وه هيلع ديكأتلا بجي امو « دوست نأ يغبني يلا

 يبهاذم ىف اهسملت نكم ثي ريبعتلاو ريوصتلا ف ةكردشم تام نم اهبولسألا
 زيميام مهأ وه هتع ريعي ام تاتفلا هذعكتي يذلا فكوملا تأ الإ ةيعقاو ريغ ی رجا

 ا" *. يبدأ بهتمك يعقاولا هامتالا

 بدألاو ةفسلغلا يف ةيعقاولا ةأشنل ينئراتلا ضرعلا ددصب انسل اننأ مغريو

 . ةيعقاولل يبدألاو يفسلقلا نيموهفملا ديدش زاجيإ ف ضرعت ادنأ الإ

 دك وت ّيبلا يه ” اهنأ - جنيليش رييعت دح ىلع - اهب نيعي ةقسلفلا يفق

 بيتك امدتع ١158 ماع كلذ تاكو ؟'' ". تاذلا جراح وهام يأ انأ اللا

 . ةيعقاولا موهفم هيف لواتت ًالاقم جنيليش

 ةتس تويسنرفلا باتكلا هدارأ يذلا ىتعملا كلذ اهب ىتعيف بدألا يق امأ
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 يدوي يذلنو ةديدج اضرآ موي لك يستحي يذلا بهذملا نأ” وهو 5

 اهمدقت يلا اهوصأل امتإو - ىربكلا ةينغلا لامعألل ال - ةتيمألا ةاكاحلا ىلإ

 ٠ ". ةيعقاولاب ىمسي نأ نكمي ةعيبطلا
 ةايحلا ةسارحو عقاولل يقيقحلا ليثستلا ميدقتب ىنعت ةيعقاولا نإف كلذ ىلعو

 كلذ ىدوي نأ يغبتيو <« فهرلا ليلحتلاو ةقيقدلا تاظحالملا لالح نم تاداعلاو

 نشياعي مث نمو : ةيصخشلا تاعزتلاو فطاوعلا نم ةيلاح ةيعوضوم ةقيرطب
 " كارلب " ناكو . مهفارعأو مهتالكشمو مهثادحأو هتايصخش فقاوم يوارلا

 هلامعأب ل ۴ ريبولق " كلذ دعب الت . ةيئاورلا هلامعا ق نييعقا ولا باتكلل احس ومع

 . ًاضيأ ةيرظنلا هتالمأتب نكلو بسحف ةيعاديإلا

= 

 لبق ام ةلحرم ا ترهظ ةلاورلا ي ةيعقاولا تاصاهرإ نأ نم مغرلا ىلعو
 برجا دعب اميف ةيبدأ ةرهاظ تلكشو ترول اهنأ الإ ء ةيتاثلا ةيلاعلا برملا

 سيردإ فسويو يواقرشلا نمرلا ديعو ظوفم بيغ لامعأ يف ةيناثلا ةيملاعلا

 دقف تاينيسمنلا يف تردص يلا لامعألا يف اميس الو . مهريغو يقح ىبحيو

 عقاولا عم اولعافتي نأ باتكلل يبرعلا نطولا يق ةيررحتلا ةينطولا تاروثلا تحاتأ

 نأ ةياورلا بانل تحاتأ " : دقق ويلوي ةروث لاخلا لييس ىلعو . ًايقيقح ًالعافت

 ةروث تناك دقف « عقاولل مهتيؤرو قفاوتت يلا تاهامجتالا يف نيعدبم اوقلطني
 يداصتقالاو يعامتحالاو يسايسلا عقاولا ناك امم ريثكلا ققحتل تماق « ةيعقاو

 ةيبلت « هب ايرذح ارييغت ثدحتل « هب ةيعاو عقاولا اذه نم تقلطنا ء هنم يناعي

 ىلإ ةفيضم ء يبرعلا لاضنلا خيرات ىلإ ادانتساو ء ةضيرعلا ةييعشلا ةدعاقلا ةبغرل

 اياضقلل ةيعقاو ًالولح نيطولا ررحتلاو لالقتسالا يف ةيديلقتلا ةينطولا لامآلا
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 امل -لعقلاب- بيجتست تناك" اهتاوطح مفعم ف يهو « ةيداصتقالاو ةيعامتحاالا

 اريثك نإ لب « اهمايق ليبق هب نوبلاطي تويمدقتلا بايشلاو نوينطولا باتكلا ناك
 ؟ 7 ةروث تماق « ةيريغامج ةيعامتحا ةيعامج بلاطم ةيحض حار بابشلا نم

 ءانتبأللو لماعللو حالاقلل ةيعقاو ةسوملم ةقيقح اهتلعجف ١9487 ةتس ويلوي

 دقو « شيلا بابشو < نيفل و ملا و تاعماخلا باپش و ۽ :بالطلا نم نيحداكلا

 © *. اعيمج نويتطولا باتكلا اهب بحر

 فسويو « سيردإ فسويو ١ ظوفع بيحب لامعأ يق كللذ حضتاو

 تاو برمج نأ ظوفحم بيخ عاطتسا دقف « يواقرشلا نمحرلا ديعو « يعابسلا

 هلامعأ لالعع نم ريبكلا هروهمج هل نوكي نأو ةرايسلا فحصلا بتكي نأو دقني

 + ليتلا قوف ةرثرث « ذاحتلا < قيرطلا ء فيرخلاو نامسلا < بالكلاو صللا

 ربع لابعألا هذه ييو « قوشلا رصق < نيرصقلا نيي < ةيركسلا « راماريم
 . يعامتحاللا عقاولا نع طوفحم بي

 ىلع دمتعا نم مهنمق عقاولل مهريوصت يف باتكلا ىؤر تفلتحا دقو

 وأ ةيعامتجاللا وأ ةيدقنلا وا ةيركفلا وأ ةيليجبسستلا وأ ء هيليلصتلا ةيعقاولا

 . - ليثمتلا ليبس ىلع - ةيعقاولا هذه طاقأ .ضعب دنع فقنو « ةيكارتشالا

 ١- كقبيدقنلاو ةبلبجمستلا ةيعقاولا :

 عمصتلع ماو الوز ليمأ هدارأ يذلا ىنعملا كلذ ةيليجستلا ةيعقا ولاب يعن

 هيف د The Experimental Novel ةيسرحتلا ةصصقلا هلاقع ف ( ۰ £ ۲-۸ ١۹۰

 مدقي ةنإ . Expermentalsr يرحمو olbaerver اظ الم دعي ضاصقلا نأ ” ىري

 حطس ىلع ةكرحتملا قئاقحلل ظحالملا نأش اته يف هنأش اهاري امك قئاقملا

 نو



 ييرجتلا رود رهظي دئدنعو . رهاوظلا ومنتو صوخشلا بدت ثيح « ضرألا

 كلذو ء ةئيعم ةصق راطإ يف اهتكارح يف هتايصخش ضرعي يأ ةبرعش مدقيف ء هيف

 يلا رهاوظلا ةيمتح تايلطتمل اقباطم نوكيس يذلا قئاقحلا عباتت مضوي نأ دصقب

 ٠ «. ثحبلا اهيلطتي

 روصي هنأ ينعم انيمأ توكي نأ " هيلع ةيليجستلا ةيعقاولا بتاك ناف هيلعو

 ° ”. ةنيعم فورظ لط يف هب نوموقيس مهنأ قحب دقتعي ام لعفت يهو هصوخش

 لق ةديدع ةيلاودر تاياتك ىلع ةيليجستلا ةيعقا ولا هذه ترطيس دق

 بيحب دنعو مشاه مأ ليدنق يف يقح ىيي دنع ةصاخو رصاعملا يبرعلا بدألا

 تهتناو ( ةرهاقلا يف ةحيضف ) ةديدملا ةرهاقلاب تنأدب يلا ةلحرملا يف ظوفحم

 يل ةظابأ تورثو ... يدراوملا ةوهق يف ةصاخو لالح دمحم دنعو « ةيناللاب

 ةيعقاولا هته تردص) . مهريغو مايألا نم براهو « ساحو بهذ نم سوفن

 عفقاولل اساكعنا تاك تإو يذلا درفلا ةيمهأب نموت ةيزاوحج رب ةقسلف نع ةيليصستلا

 ال اذه ناك نإو < عمتمملا ةلكشم ةرورضلاب تسيل هتلكشم تأ الإ يعامتحالا

 تاقالع لالح نم عمتجلا يف ىققحتي يذلا درفلل يعامتحالا ريثأتلا دوح و نم عتمب

 قاتل ودبي امك عقاولا ةرهاظ ةيليجستلا ةيعقاولا هذه تليقت كللذل . هريغي درغلا

 قئاقح ليجست ىلإ تهمتاف ء يعامتجالا عقاولل يعوضوملا ليتمتلا ميدقتت ةلوامم

 *. تايئرحج نم هيف ام لك ىلإ ةتفتلم ةيداملا عقاولا

 نسم ةيليجستلا ةيعقاولاب هلامعأ تطيترا ظروف بيحب نأ نم مغرلا ىلع

 تاش دقق « ةيدقنلا ةيعقاولا ىلإ يستني ةيؤرلا تيح نم هنأ الإ " كينكتلا ” ثيح

 اميس الو هقئافدو هتايثرح لك ليجستو عقاولا دصر ىلع اصير لق و فمش بيم
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 . يئاورلا صنلل يقلا ليكشتلا مد ام

 كاست شلل يتايحلا عقاولا تاياورلا هذه يف ظوفمم بیع لجس دقف

 تاقبطلا لعج تاك هنكل « ةنيابملا ةيعامتحالا تاقيطلا عقاو اميس الو « اقيقد
 نيب ام ٌةررقفلا ف ةيسايسلاو ةايملا عقاو ةيثالثلا روصتف ء هتاياور روحت ةحداكلا

 ىتحو . 1۹5١ ةنس ربمتبس نم ةرتفلا يليلئلا ناحح روصتو + ۱۹68 ع ۷

 يماع نيب مقي ادحاو ًاماع قدملا قاقز روصتو ء ١۹٤١ ةنس سطسغأ رحاوأ

 ىلإ 85*١5 ةنس ريمقوت نم ةرتفلا ةياهنو ةيادب روصتو ع 4 + ١545
 تايتيتسلاو تايتيسمتلا ةلحرم يف هتاياور ىلاوتتو + 1۹۳۹ ةنس رمحاوأ
 . هتاضقانت و هتاريغتم لكب شيعملا يتايخلا عقاولا طاقأ روصتل .تاينيعبسلاو

 ملابع نع ةيساسأ ةروصب فشكلا لوا اهدي ةديدحلا ةرهاقلا ةياورق

 يفقثم مامأ دودسلا قيرطلا نعو « اهلالخاو اهداسفو ةيطارقتسرألا ةقبطلا
 . ٌةريغصلا ةيزاوحربلا

 ةيزاوجربلا نع فشكلا لوا ” ينيلخلا تامع ” ةياور نأ نيمح ىلع
 اسك «غةيناثلا ةيلاعلا برحلا رطح نم هب تمتحاو يملا ىلإ تاج يلا ةريغصلا

 تئراوت يلا ةقبطلا كلت بعشلا ءانبأ نم ةحداكلا ةقيطلا نع اهيف ثتدحتي

 ىف ةينآلا ةظحللا ىتس و ىمادقلا مهدادسسأ نم ضرملاو ع وللا و حافكلا و داهطضالا

 . ةيناثلا ةيلاعلا برحلا ةلحرم

 ةرعاقلا هعياور يف نيتضقادتم نيتقبط نع ريع ظروف بيغ نأ مغريو

 ع ةديدخلا ةرعاقلا ق ةيطارقتسرألا ةقبطلا داسف ثيح ۽ لیلا ناعع و ةديدجلا

 ةقبطلا صفر ” ظوفح بيج نأ الإ يليلخلا نا ,# ةحداكلا ةقيلعلا رهقو
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 اهنأامك « هرهتو ناسنإلا لالغتسا ةادأ اهرابتعاي الماك اضفر ةيطارقتسرألا
 ةقبطلا امأ ناسنالا ي ظوقحم بي ههركي ام لك دست هرشلا اهحومطو اهتيدامم

 امومع اهعم لماعتي اهتايح بتارح ضعب هيف ضقري يذلا تقولا يف وهف ةحداكلا
 يهف - ةيعاو ريغو ةلهاج تناك نإو - كلذو ةيسنامور نم ولقت ال فطاعتي

 ال اهتايج ةيضار ةعئاق اهنأ امك « ةيداملا ةراضحلل ةضئارو ةتمؤؤم لقألا ىلع

 هلعج ةروصلا هذه ىلع ةحداكلا ةقبطلا عس فلولا لماعتو . هرش حومط اهقرؤي

 الاخ ارش وأ اصلاح اريج هروصت نكم ال يذلا تاسنإلا ةعيبط ىلإ ًاييسن برقأ

 هذه ىلع هروصت بعصي يذلا عقاولا ةك رح كاردإ نع ادايعب فلولا تاك إو

 23 " تاشلا نم ةحردلا

 لمشيل دتع هنكل بسحف ةيصخشلا دح دنع ةيعقاولل هريوصت فغقي الو

 ناجح يحف ء يعيبطلا تاكملا وه يليلخلا نا يف ناكلاف ء ًاضيأ يعقاولا تاكملا

 عراوشلاو تويبلا ىوتسم ىلع ريغتي ال روصعلا مدقأ ذنم هتافصب تباث يليلتلا

 ةلالغب عفلتم وملاو " : ليثمتلا ليبس ىلع دهاشملا دحأ يف يحلل هفصو ق لوقي
 حاوت ي هءامس نأ كلذو « سمشلا هيلع قرشت ال ناكم يف يملا نأك ءار

 مامأ عانبصلا سلح دقو « تاراسعلا نيب ام لصوت تافرشب ةيوحمحم اهنم ةريثك

 نيتافأ نم تانيب تايآ وعدو « ةانأو ربص ف مهنونف ىلع نويكي تيناوحلا

 ةراهملا يف اهتعمس ميدقب ةيرشبلا ديلل ظفتحي لازي ام ىتيتعلا يحلاف « ةعانصلا
 اهتيلآو اهتمكمم ةينوتحلا اهتعرس ىقلي ةثيدحلا ةراضحلل دمص دقو « عادبالاو
 هترمسب جاهولا اهروتو . ىلاجلا هلايقع ةمراسصلا اهتيعشاوو « طيسبلا هنشب ةدقعملا

Cj i 1 5 اجلا 

 تاقرشلا اه سمشلا تيح 3 بقا اقا يلا فصي بئاكلاف
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 « يليلئلا ناح عراوش يق ةراملا نيعأ نع ةيوجمم ءامسلا ودبت ىتح « رحاوجلاو

 ةيوديلا مشامعأ توسراهم تويقرخلاو عانصلا سلخ تناف رشلا هده لقسأو

 < طيسبلا هتقب هلوق ف كلذو ةرشابملاو ةيريرقتلا نع الضف « ةتيايتملا مهتاعانصو

 . ةثداطا هتمكح لاخلا هلايع

 ةيتمز ةطقن دنع ةيآورلا ادیت ثيح يعقاو ءانب اضيأ هدنع نمزلا تأ امك

 ةطقتلا ةياهنب ةياورلا ةياهن ىلإ لصت ىتح ايجهيردت اروطت روطتت لظتو + ةنيعم

 ةنس ريمتيس نم موي ءاسم نم ةيناثلا ةعاسلا تفصتناو ” هلوقب ةياورلا اديتف ةيتمزلا

 ةياهنلاو ةيادبلا نطقت نيب امو . ١81417 ةنس سطسغأ رععاوأ يف يهتنتو 1

 . يليلخلا نامع يف ةياورلا ثادحأ رودت

 بیخ لماعتي تيح " ةيصخشلا ىوتسم ىلع اضيأ ةيعقاولا حضتت امك

 تاسع ثلا ىروتسم ٩ اًطوأ : تايوتسم ةئالاث ىلع ةياورلا تايصخش عم طوف

 لصولا ةقلح لحم هرايتعاب هيلع زكر يذلا هسفت فكاع دمحأ ةيصخش ىروتسم

 مهأ صحلت وتوت ملعملا ةيصخش داكتو ...صاخ يف بولسأب تايوتسلا

 ىلع وهف اهروص ىقنأ يقل يليلخلا ناخ يح ي لحرلا سن ةلثمملا تافصلا

 قف همدقت مغر ريبك دح ىلإ ةلوحرلا لمتكم ناينبلا نيتم لحر هما ؟'** سكع

 وأ نيسمفللا ق ةيقئاطو ضييبأ انطعمو ابال يدتري لسرلا تاكد " : لوقي نسلا

 زام تامسقلا حمضاو سأرلاو هجولا ربك « ناينبلا نيتم ةماقلا عير ء كلذ وحش
[ITY df ةرمحب برشم يحمق نولو نوتات ,نيتفش و عساو مقو « نيتعدصب ههح و . 
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 ةطيسي تايصخش يهف < وتون ملعملا يف ةلثم هتايصضش بتاكلا فصيو

 ودعلا تارئاط اهنشت يلا تاراغلا ىشنفت ال < هردقو هللا ءاضقي ةتمؤم اهتايح يف

 داو رمعلا تاك نتإو ةنيئأمطلا ليبس ناسنالا سمتلي تأ نسح ” : لوقي كلذل

 نيلك و تملا نم يدنفأ فكااع اي يتإ ١ نيعلا هفوشت امتع بوتكملاو دحاو برلاو

 له ؟ كيلا ةدلعس اي ًاينع يأ ء ايلا قيرط نآلا ىح تقرع امو هللا ىلع

 يلا دبع حلاص عمست يملأ . هللا ءاضق لحؤي وأ ردقلا غ واري نأ وتون عيطتسي

 25 . كلبيصي مزال ةايحلا ف كلبيصن « نيغب وهو

 ماوس ةيقاوو ةيديلقت تايصخهخش هتياور ف تتايصخحخشلا لك و

 ةيحوهقو عانص لاحرلاو تويب تابر ءاستلاف « ةيلاحرلا وأ ةيئاسنلا تايصحكشلا

 . لامعو

 35 يليلخلا ناح قف امك ةيليصستلا ةيعقاولا هح دنع ةياورلا ضقت الو

 قاقز " تاياور ف امك ةيدقنلا ةيعقاولا ىلإ اهر واجتي هتكلو ةديدملا ةرهاقلاو

 . ةليل فلأ يلايلو شيفارخلاو « ةيثالثلاو ء ” ةياهنو ةيادب ” ء " قدما

 لالحح نم ةيدقنلا ةيعقاولا حضتت ليثمتلا لييس ىلع قدملا قاقز ةياور يفف
 نيب عقاولا ف دئاسلا ضقانتلا ريوصتو < شيعملا يتايلا عقاولل تايصخشلا دقن

 ييصخش يف ةلثمم حورلاو ةداملا نيبو . اعيش نوكلمب ال نمو ءيش لك نوكلمي نم

 . ييسحلا تاوضر كيسلاو + ةديمح

 ةياور هروصت يذلا يملا سفن روصت'” قدملا قاقز ” ةياور تأ مغربو

 ف ةيتايلا تادح اللا قدلا قاز روصت ثيح < براقتم نمز يرو يليلخلا ناعح

 قاقز ةياور نأ ىلع داقنلا نم عامجإ هبش كاته ناف ء ۹۹4 ١ < ٥ * 554 ينس
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 اوعمجأ دق نيسرادلاو داقتلا بلغأ ناك اذإو ١ يليلخلا تاحح نم ايتف ع ورأ قدملا

 ء مهياحعإ ردصم ريسفت ف كلذ دعب نوفلتني مهف قدلا قاقزب باجعالا ىلع

 ('*) ". ةياورلا هروصت يذلا يناورلا نمزلا ىلإ باجعالا اذه درب يفتكي مهضعيف

 لالخ نم كلذو « هتايحخش ناسل ىلع رضاحلا عقاولا يوارلا دقتنيو

 : لوقي ء ةنارغلا ةينسح و ةطيز نيب راوحلا
 تاطيش ةروصو .. ناطيش ناسل .. ناطيش نه كلاي "

 : فطعتسلا ةناكتساب لاقو ع ومسم توصب دهنتق

 . ام موي يف اكلم كلش عم تدك -

 : ةيرخس يف ةلئاستم اهسأر ترهق
 ؟ تيرافعلاو دايسألا ىلع اكلم -

 : اهسفت فاطعتسالاو ةناكتسالا ةجهلي لاقف

 ايتدلا هليقتست انم دحاو يأو مهسفنأ رشبلا نم لي -

 هل ءاشي ام كلذ دعب ريصي مث كوللل نم كلمك

 اهتأ ولف ًالإو « ةايحلا نم ميك عادمخ انهو ههسمت

 انيبأل ىلوألا ةظحللا قيم اهريمض ف اع انل تحصفأ

 . ماح رألا قراقت نأ

 ةعضئادلا نب اي هللا ءاش اع -

 رورسو ساه يق ةطيز كردتساف

 هتطاحو رورسلاب يديألا هتفقلت « اديعس ًادولوم تنك اذكهو -
 ؟ اكلم تنك يتأ كلذ دعب نيكشت لهف ةمحرلاو ةيانعلاب

 اتال وم اي ادا -
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 : القاق يضم لمألا ةدلو ثيدحلا ةرارح هتركسأو

 اناك يدلاو نأ كانذو اضيأ ةكربو انهي يدلوم ناكو د

 ءانثأ يق يمأ هلمحت القط نايرتكي اناک و + نيفرتمم نيذاحش

 ساتلا لاقطأ نم امهانغأ يب هللا امهقزر نأ املف « امهاوجت

 ٠اد د . ميطع احرف يب احرفو
 رضاسلا عقاولا فيز ايرعم ةياورلا ثادحأل هدرس يف يوارلا رمتسيو

 مل هسفن ةطيز ىتح ةيبعشلا ءايحألا تاقرط يف ديرعي ضرملاو لهمجلاو رقفلا ثيح

 ةرشايم ةوكلا تحت ضرألا ىلعو ” هلوقب يوارلا هفصيف ء رقفلاو ضرملا نم ملسي
 الول ةحئارو انولو ةراثق ناكلا ضرأ نع قرفي ال موك ءيش دحوي ناك

 ال ةدحاو ةرم ىري نأ هيسححو « ةنارفلا ةينسح ةملعملا قحلا هبهت عدو منلو ءاضعأ

 « دوسأ بايلحو : دوسأ لي دسح وهف « ةيعانتملا هتطاسيل ادبأ كلذ دعب ىستي

 نكي مل و ء نانيعلا امه في ضايب امهيف عملي تاتحرف اللول داوس قوف داوس

 ةراذقلا نكلو لصألا يف نوللا رمسأ يرصم هنإ لب اميز - كلذ ىلع - ةطيز
 ءدبلا ف نكي رل هبابلج كلذك <« ءادوس ةقبط هتتج ىلع تتوك رمعلا قرعب ةديلملا

 بيسب تسمي داكي ال وهو « ةبارنلا هذه يف ءيش لك ريصم داوسلا نكلو دوسأ

 داحأ يف عفن الو + داحألا هيف عفت ال + رازي الو روزي الف « هيف شيعي يذلا قاقزلل
 <: ةنثتملا هشحئار بنت ىلإ قاقرلا لهأ تعد يلا بايسأللا مهأ نم تاكو ... هل

 ىلع ةلزعلا ةدحو رثآ دقو « هدسحو ههحو ىلإ هليبس فرعي ءاملا نكي ملف

 ايرط صقري ناف « رطاخغ بيط نع تقم ىلع اتقم سائلا لدابو « مامحتسالا
 كرود ءا " تيملا بطاخُي هنأك و لوقيو تيم ىلع تاوص هيعمسم عرق اذإ

 هغارق تقو عطق اعرو + يدسح ىلع هتحئارو هتول كليذؤي يذلا بارعلا قودعل
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 اه داعت ال ةذل كلذ يف ادحاو سانلل اهات يلا بيذعتلا فونص ليقت ف ليوطلا

 ةمشهم ةلتك هلكأت ىعح هبرضت سووفلا تارشعل افده تارفلا ةدعح روصتي « ةذل

 حوري اطلزلا روباوو ضرألا ىلع ىقلتسا دقو كاولع ميلس ليختي وأ بوقث اهلك

 هرج نييسحلا ناوضر ديسلا هل لثمتي وأ « ةيقدانصلا ومت يرجي همدو ءيميو هيلع

 نم ةبيكز اهتم هنوح رخختسي مث « ةبهتلملا نرفلا ومن ءابهصلا هتي نم يديألا

 ا" " . بالكلا ةارش هنوعيس رئق بفطعم يف هءالشأ توملي

 يتايحلا عقاولا تاضقانتل يوارلا دقن صنلا اذه لالخ نم حضتيو

 هذهو « هتياور لإ تايصخشلا هشيعت يذلا ضقانتلا رهام لك دقتيف « شيعملا

 . يتايحلا عقاولا ف ةضقانتملا ةيعامتحالا بيكا زلا لتمت تايصحخشلا

 ”قدملا قاقز" و "يليلخلا ناحع " هيتياور ف طوفحم بيمن نأ دمت اذكهو

 نسعو < ةايحلا قئاقدو تايئزخل هدصر ثيح نم ةيليجستلا ةيعقاولا نع ربع دق

 يذلا ةشرك ملعملاف ٠ ةلتخملا ةيعامتحاللا ريياعملل هتيرعت ثيح نم ةيدقنلا ةيعقاولا

 ناك و نيسبلا تاديمت رئاجسلل ةيدوهيلا ةكرشلا قرحأو ١۹١۹ ةروث ف كرتشا

 ةيحسان نم دوهيلاو نمرألا نيبو ةيحان نم راوتلا نيب تراد يلا كراعملا لاظبأ نم

 . تاردقع رجات و تاياكتنا راسعت ىلإ لوحتي ةيناث

 دمتسي قيرف < نيقيرف ىلإ قدملا ف شيعت يلا تايصضشلا مسقنتو “

 ىلإ هعقدت هقزر فورلغ نكلو قاقزلا يق ميقي قيرفو « قاقزلا لعخاد هشيعو ةتايح

 رثأتت ل يلا تايصخشلاو + قزرلا اذه بابسأل ًاسامتلا اتايحأ قاقرلا جرام

 يه « قاقزلا ىلع تلاهتا يلا بئاصلا لك نم فلولا اهذقنأو ء اهتايح
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 لماك مع مهسأر ىلعو ۽ هنماهقزر تدمتساو اهتايخ تعنق نلا تاايصخشلا

 توق نم رثكأ بسلكي الو « الصتم اموت هتايح تناك يذلاو ٠ ةسويسبلا عئاب

 ىأر امتيح چعزنا « تيمك يح وهف هتل انفك دمي نأ هقرؤي ام لك و ء دموي

 ملاع نع قالطإلا ىلع ًاكيش يردي ال تيم قدارس هنظو باضشالا قدارس

 هنأ هناك د يف تاحرف ميهنربإ ةباينلل مشرلا ةروص قيلعت ضقريو + ةسايسلا

 قمرا قزرلا حطقي امش اه ربعي

 ايعقاو اريوصت قاقزلا لهأ ةايح ةعيبط روصت اهرحآ ىلإ اهوأ نم ةياورلاف
 < ةشرك نيسحو « ةدرمتملا ةديمح تايصحخش د اذكهو « ءانع وأ فلكت تود

 اريوصت بتاكلا مهروصي وللا سايعو < يفيفع ةينس تسلاو + يشوب روتك دلار

 . ةياورلا جيسن يف ايعقاو

 ريثك يق ةيديلقتو ةرشابم ةغل نوكت ةيعقاولا ةياورلا ف ةغللا نأ دم امك

 هريوصت لالح نم كلذ حضتيو . ديدجتلا ىلإ وحتت املقو « نايحألا نم

 نسم ريبك ردقب عتمتت تايصخشلا نأ ” دخ قدلا قاقز ةياور يفق « .تايصخشلل

 نم ةرشايم ريغ ةروصب اهسفت نع فشكتو « ًالوقو ةكرح لعقلا ف ةيويحلا

 قبس ام هرشابم ةروصبو هريراقت يف انيلع رركيل دوعي فلولا نكل « لعفلا لال

 درس يف هحاون كلذي نمخو < ةرشايم ريغ ةروصب تايصخشلا هتع تفشك نأ

 روصي بولسأ ء رارمتساي رودلا نالدابيو ناطلتخي نييولسأب قدملا قاقز ةياور

 ديك آتلاو لصولاو لصقلا رهاظم ضقرت ةريصق لمح فو روضحلا عقوم نم لعفلا

 اليوط بولسألا اذه رمتسي الو « لمحا نيب ةيديلقتلا طبرلا بيلاسأ نم هريغو
 < ةممعم ةغل ل يضاملا عقوم نم كرحتي رحآ بولسأل هناكم كردي هنكلو

 ةياورلا يف راوحلا نم ريثك و ةيديلقتلا ةلمجلا ةعيبلط ريبك دح ىلإ هيلع رطيستو

 ان دن



 "٠ ". ةيويحلا نم ملكك ردقب عتمتي

 ٌةرشايملا ةيريرشتلا ةغللا هذه ةياورلا دهاشم دحأ يف اروصم بتاكلا لوقي

 ةديمح تفتلاو « لالظلا ملاع ىلإ ديور قاقزلا داع " : هسفن تقولا يف ةيعقاولاو
 < جراخلا ىلإ اهقيرط يف ملسلا ىلع اهبشبش تاغد ىلإ عمتست تضمو اهتءالم ف
 ةصخحئختم اهعبتت ًاعيرأ انيعأ نأ ملعت اهنأل اهتثيهو اهتيشمع ةيانع يف قاقزلا تعطقو
 منو . قالحلا ولحلا سابع نيعو ةلاك ولا بحاص ناولع ميلس ديسلا نييع ۽« ةيقان

 < ةمهاب ةميدق ةءالمو + رومدلا نم ناتسف « اهنع بيغتل اهبايث ةهافت نكت
 . قيشرلا اهماوق نسسحي يشت ةفل ةءالملا فلت اهتأ ديب ؛ هالعن قر بشبشو
 ."١" ريوصت نسحأ ةموململا اهتريجع روصتو

 ريوس يي ندا ناه دنع ةيعقا ولا ةياورلا هفقت "لاو

 ةلح رملا هذه دعت ذإ + شيفارلا ىتح هس ۽ ةيثاللثلا نم :ةيادب هتاياور لك لمشتل دخ
 . طوفمم بيخ اهبتك يلا ةيعئاولا تاياورلا جمضتأ نم

 تاياورلا نم ريقكل دتع هنكل بسحف ظوفحم بي دنع رمألا فقي الو
 < يواقرشلا نمحرلا ديعل ضرألا ةياور لسيقمتلا ليس ىلع اهنم رک دف ۽ ةييرعلا
 انيم انحو < مشاه مأ لیدنق هتياور ف يقح یو ؛ ميك لا قيفوتل ح ورلا ةدوعو
 ةشآلا ف يكبلعب ىليلو ءرملا عينلا يف دلاح ركب ديل را حيباصملا يف

 . مهريغو يعيبرلا ديعع نيمحرلا دبعو + ليعام#| دهف تاياورو ةحوسملا

 : ةيكارتشالا ةبيعفاولا -؟

 اصيرح ناك دقف ء " زلخنأ " ىلإ لوألا ةيكارتش دلا ةيعئاولا لوصأ عحرت

 نورا



 ريوصت ىلإو « مازتلالا ىلإ هتوعد يف اصيرح ناكو عمعضاب بدألا طير ىلع
 درستي امدتع هفده ققج يكارشالا صتلاف ١ ةيعامتسالا ةينبلا ف يقيطلا م ارمصلا

 « ةيعقأ ولا ةابحلل قيقدلا فص ولا قيرلط نع كلذ“و + ةعئاشلا ةيديلقتلا ماه وألا يلع

 رسمأ ةميقلا يل ةدشلا لعجي امج < هتايبلس لكب يزاوحربلا ملاعلا يرعت كلذب يهو

 يبعت ةيعقاولا نإ : " زلمنأ " لوقي كلتلو ءام لح ىلإ ةراشإلا نود < هنم رقع ال

 قيقدلا ريوصتلا ةداعإ - ليصافتلا لقت يف ةنامألا بتاح ىلإ - يرظن يف

 ةيفح فلولا ءارآ تتاك املك و ةيحذومنلا ف ورللا يف ةيجذرستلا صئاصخلل

 ربعت نأ نكمي اهنع ثدحت؟ ىلا ةيعقاولا نأ امك ع نقلا لمعلا حلاص نم اذه ناك

 !"' " . ةصانلا فلؤملا راكفأ نم مغرلاب اضيأ اهسفت نع

 يتايحلا عقاولا يف مئاقلا ضقادتلا ريوصتب ىنعت ةيكارتشالا ةيعقاولا نأ يأ

 نيب تاقبطلا نيب عارصلا روصت امك « ةيعامتحالا بيكارتلا لالتحا لالعع نم

 . اعيش نوکلمب ال نمو ءيش لك نوكلم نم

 لك لمت نأ ردجي هنأ " ةيصخشلا ءانيل ةبستلاب " رلمأ " ىري كلذلو
 < اهرصعي ةصاخع اراكفأ يلاتلاب لثمت يك « ادد ارات وأ ةيعامتسا ةقبلع ةيصخش

 ةقدلا هح و ىلع امتإو « ةتيكسملا ةيدرفلا ةبغرلا يف ال « اهتاكرشو اهعفاود ددعت ۾

 ؟" 0 ". يقعراتلا رايتلا يق

 < يوتسلوتو ٠ يسكر وح ميسكمو « كازلب هاحتالا اذه لثم دقو

 « ينافلك تاسغو « يواذنعسلا لاونو <« سيردإ فسويو ؛ يځسيفوتسد و

 نمعرلا دبعو <« يزاعلا نيدلا رع دمو « يورعلا هللا دبغو < راط و رهاطلاو

 -ليثمتلا لييس ىلع - سيردإ فسوي لامعأ ضعب دنع فقنو . مهريغو ء فينم
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 نيتاه ل ريع دقف « ١4707 ةنس بيعلا وه 5 ةتس مارتللا هيتياور ف اميسال و

 هذهب لصتي امو اهدارقأ ةاتاعم ليلحت و ء ةحداكلا ةقبطلا حافك نع نيتياورلا

 ةئواتملا ةيعامتحالا ىوقلا مامأ ماهتالا عيصإ عضي يعامتجا طوقس نم ةاتاعملا

 رهاظلا ي نيتيدرف نيتمزأ لوح تاتياورلا تراد دقف < ةريغصلا ةيزاوحربلا ةصاخو
 " حسام , ةمئاقث ةيعامتحا ءاسأمل أ باكعتا عقاولا ق تناك امهنم الك تأ ر

 مث افوح هدلوم دنع اهدلو تلتقو ء احافس تلمح يلا ةزيزع ةمزأ يه " مارحلا
 ةدابع ةوشر مامأ تراهنا قبلا ءانس ةمزأ يه بيعلا ةاسأمو + ساقنلا ىمحج تتام

 ١ ". يدبلا دمحم اهليمز ةبغر مامأو « كلب

 نس يشبي بتاكلا نكل ٠ ةيدرف ٌةاسأم ةقيقلا قف تسيل ةاسأملا هذهو

 ةيعامتجاللا يبيك املا تايبلس اميس الو < يعامتجاللا عقاولا تاايبلس ةيرعت اشا

 ةقبطلا ةجرش تولثب نيذلا ليحارتلا لامع دحأ ةحوز يه ةزيزعف « ةيقيطلا
 يذلا يمويلا اهرجأ ريغ كلمت ال يلا ةعيرشلا كلت ٠ يرصملا عمتجملا يب ةحداكلا

 اروصم يوارلا لوقي نييعارزلا كالملا رابك دحأ ضرأ يف اهلمع نم هيلع لصحت

 : اهح وزو هزيزع ةايحح

 ىلع هلك هدامعو « شيفام ةرشعو هيف موي « ةيمويلاب لمعي ناك ”
 ةليوط نيتسو ةزيزعو وه لاقللا ميحرلا دبع جالا نم ضبقي ىتح ةليحرتلا مساوم
 ءاشاع امهتكلو ء ليلقلا اعمج و ساتلا داليو ةبرغلا ف ةزيزعو وه اهاضق ةلفاح

 دبع جاحلا نم ةيضبقلا ناضيقي اشاع « ةديبزو ةيهانو ريغصلا هلل ! ديع افلعخو

 اج حبا هبا يما رمس, سس جر ل مبا
 نوشيعي مهتكلو . نايحأ يف حلملاو فاحلا شيعلاو انايحأ ةنبملابو ةلياحمو
 ATT ar مالسلاو
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 ترظيس يلا لهلاو ضرلاو رقفلا ةايح روصت ةياورلا تأ دمت اذككشو
 ةيزاوح ربلا ةقبطلا اعاي لا ىق ملا ةايح اضيأ روصت ام ةيبعشلا ةقيطلا ىلع

 ىلع ةيولغم ةيبعشلا ةقيطلا نأ ديب نيتقبطلا نيب ع ارصلاو ضكقادتلا زربي انه نمو

 روصي كلذلو . ةيزاوحربلا ةقبطلل مالستسالا ريغ ءيش لعف عيطتست الو « اهرمأ

 توطقتلي رافنأ مهنإ ” : هلوقي ليحارتلا لامعب ةلثمملا ةيبعشلا ةقيطلا بتاكلا

 < رقت ريغصلاو ١ رفث مهيق بياشلا « فراصملا نورهطي و نطقلا نوعمجيو ةدودلا

 ةقورعم ديأو <« ةبلسلا ضرألا اهتشحو ءافحلاو غ وحلا اهققش لحجرأ مهلك

 نسم اهلجر الواهحرف نم اهنزرح فرعت ال ةمهجتم هوحج وو ١ سسمشلا اهتقرح

 بابلح نيي الو ريغصلا وأ ريبكلا سيالم نيب قرف ال سيالللا ىت « اهتارما

 يذلا تهايلا دوسألا ةأرلل بوثو « قورخلا هيف ترئانتو هنول لاح دقو لحرلا
 مهتم لحرلا ريعتسي نأ ثدي ناك ام اريثك لب « هيف ناكم لك نم طويقلا لسنت

 يآ ديعأ طشالب نأ نود اهح وز باسبلس ةأرسلا ريع و < هتارما بالحج

 Ê اقف

 «لاعتنالاو فلكتلا نع و ايعقا ۽ اهدقت تادح لا هذه بتاكلا مدقي و

 . ليحارتلا لامعل ةيزاوحربلا ةقيطلا ملظ اهالحع نم روصيو

 ءاتب بولسأ لالعغ نم هذه ةيعقاولا هتيؤر سيردإ فسوي مدق ” اذكهو

 ي لش امك ىربكلاو ىرغصلا نيتحيضقلا نيب طيارتلا ف لث مك ماظنل عضقي
 يذلا وحتلا ىلع دهاشلال نيب تالياقملا نم ذح وت نأ نكح ىلا ةيزمرلا تالالدلا

 . ةيعامتحالا ةرهاظلل هج ق يليلحتلا جهنملا دمتعا دق فلوملا ناك اذإو هاديأر

 معهي يليصست سح نع ردصي ناك ةياورلا بلغأ يف هنأ الإ فقاوملل هعبتت يو

 لالح نم رشكأ حلي هيتياور يف سيردإ فسويو ... عقاولل ةيداملا رهاوطظلا دصري

 نك



 ۽ ريشايم ريغ لكشب ةئاداإلا فقوم لمعي يذلا ةيرعتلا فقوم ىلع ماعلا لكشلا

 2 ١ لا هك رس د وقي يباميإ لطيل هتيؤر ق لام كانه نکی مل انه نمو

 دحأك سيردإ فسوي لامعأ ضعب يف ةيكارتشالا ةيعقاولا تاس مضت اذكهو

 . رابكلا برعلا نييثا ورلا

 دك و رج نمهرلا دع فارم
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 ةيعقاولا دعب امبق ةباورلا

 : ةبغقاولا دخب امبق

 ىلإ ةقولأملا ةيديلقتلاو ةيعقاولا رطألا زواجتت لا ةياورلا كللت ةياورلاب ىلعي

 وأ يثارتلا زمرلا لالخ نم رطألا هذه حضتتو « ةيلالدو ةيئاحيإو ةيزمر رطأ

 . يعولا رايت وأ ملحلا وأ ء يديلوتلا

 عم ةركبم ةف يف ترهظ دق ةيديدجتلا ةياورلا تاصاهرإ نأ مغربو

 انه ةياهن ىعحو تانيتسلا رمعاوأ فلم ةزراي ةلحرم تلكش اهنأ الإ ٠ ةيعقاولا

 . ترقلا

 اهتم تامسلا نم ةعومجم ةينمزلا ةرتفلا هذه ف ةياورلا تمستا دقو

 ةيتاحيإو ةيزمر اداعبأ لسع تي ةياورلا جيسن يف ًاينف هفيطوتو ثارعلا ماهلتسا
 ةيناكملا و ةيئامزلا ةينبذلل ةمدحتسملا تاليكشتلاو « ةيلالدو

 ۴۳-١ ثارتلا ماهلتسا :

 ناك ءاوس يهافشلاو بوتكللا يبرعلا ثارتلل بقاكلا ماهلتسا اهب ىتعيو

 هشراوتو « ايرتولكلوف وأ ايفوص وأ ايروطسأ وأ اينوعرف وأ ايفيرات ثارعلا اذه
 نع رييعتلل ةيئاميإ تالالد حرلطع ةيغب باتكلا هاح وتساو . ةرصاعملا ىتح لايحألا

 طاقتألا ف ةصاح يتاسنالا ثارتلاب يبرعلا ثارتلا يقتلي دقو . رضاحلا عقاولا
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 . ةيبعشلاو ةيروطسألا

 يقوصلا وأ يفيراعلا تارتلا طم اهنم طامتأ ةدع ىلإ يثارلا زمرلا مسقنيو

 5 يبدألا ل نيدلا وأ يعشلا وأ

 ع يتاطيغلا لامجو يواكم دعس تاياور دم يفيراتلا ىوتسملا ىلع

 يفق - ايزمر افي مت ةيفجراتلا تايصسخشلا فلتوتت مه ريغو ء ينوكلا ميهارباوب

 لواح ثيح ٠ ايزمر ادعي خيراتلا لكشي يواكم دعسل " اماين تورئاسلا" ةياور

 ماكا يف ةلظمتملا ةيفنئراتلا تايصسحخشلا لال نم عقاولا فيز رعي نأ بتاكلا

 نب دسع نتاطلسلا ةيصخضش لتعم ايرمر ادعي بتاكلا اهلمح و كالاملل نيطالسلاو

 نسسملا ةقراحخ ةيبص اوحملف " : لوقب اهتاسل عطقب ةيبسلل هديدهتو يابتياق

 اهليوعي تدترا رادح اهملطل املك و ء ةفرشلا تاردح نيب اهيعرب ةئونعج بئوتت

 ارومخم اناطيش هتقيقح ىلع عزفلا خسلل اهعم اوأرو رععآ رادج اهناصي ىتح
 "اي ”اهبعرب ىلستي

 ماكحلا سمشفنتي تيح ةيعامتحالاو ةيسايسلا ةايحلا فيز ىرعي بتاكلاف

 . اهونلاو ع وخلا باذع بعشلا يتاعي امنيب مهتاذلم ف

 تايتقلل كليلامملا فطح ثداوح رثكت لعقلا تداوحع بئاحج لإ و

 اعاي يمعأ ساناي " : ًالئاق دلاح حيصيو « دلاحح تححأ ةزع فطمختف تائيريلا

 "0" ةرع نأ اوفطع و ةمايئللا ماج يف ءاسنلا ارجاع كيلامملا

 كلذلو لدعلاو قحلاو ةيرحلاو ضرألاب نرتقي ارمر ةرع ةيصخش لكشتو

 ةيضيشلا تس اي معن ناكم لك فو ءامسلا يف ةزغ " : ةخيلز ةخيشلل دلاح ل وقي

 ا



 اهساقنأ ربلا ءلمو ديعصلا ضرأ يق اهامدقو حلام لا رحبلا يف اهادي ةزع ..معت

 .؟'*7"ةرهاطلا

 ليصستلاو فيحرلا دح دنع فقي ال ايزمر دعب ةيصخشلا لكشت اذكهو

 ضألا عايضل زمر - ليثمتلا ليبس ىلع - ةزع حبصتف . ةيئاميإ ةميق اهلمحي هنكل
 ةيوطلسلا ىوقلل ازمر دالبلا ىلع اولديت نيذلا ماكملا حبصيو . ةيرحخلاو قحلاو

 .ةيرهشلاا

 تاك رب نيزلا ةياور يف اضيأ ايزمر ادعب ةيفيراثلا ةيصخشلا لكشتو

 تد وأ يلا ةرصاعملا ةيصخشلل ايعوضوم الداعم دعت نيزلا ةيصخشف يناطيغلل

 يف ةياورلا هذه يف يناطيغلا بتك دقف ء١ ۹1۷ ةنس يف ةعزحلا ىلإ يرصملا بعشلاب
 دالبلا مكح يروغلا هوصنق لوت نمز وه ةياورلا نمزو )١۹۷١/۹۱۹۷۰( يماع

 نبا يترسأ دقل " . يناطيغلا لوقي كلذل ديععبأ ب ج رم ةعزش ىتح ه ٩۱ ۲ ماع فم

 محط باتک هباتکو . يت ام تيتكل هنمز ف تشع دق تک ولو < سايا

 ةيتيرات ةبقح يف شاع هنأل هفاشتكا تدعأ ٠۹٦1۷ ةعره دعبو لوألا ةرملل هتآرق

 و ديش دقف اهدعبو ١33307 ليق اهاتشع ىلا ةبقحلا بناوخلا نم ريثك يف هبشت

 ا ليئارسإ مامأ اهتعزه انآ تدهشو نوينامثعلا مامأ رصم ةعزه

 ةطلسلا عارص روح : لوألا :روامم ةدعع يف ةياورلا هذه يف زمرلا روديو

 ةيليفطلا تايصخشلل زمرت ةفئاطلا هذهو ١ كيرياعح + تاكاري نيبرلاو ايركاز نيب

 ريعتو ء نطولا وأ بعشلا ةحلصمم ةيانعلا ث ود ةيتاذلا اهيرآمل ةطلسلل ىعست يلا

 « تانيتسلا رحاوأ ذتم يداصتقالا مرهلا ةمق ىلإ ترفق ىلا ةيليفطلا ةقيطلا نع

 ةجيتن عايضلاو طوقسلا زمر تايصخشلا قي لت يذلا طوقسلا روح يناثلاو

 رپ ج



 نييعفتلا لاحرلا و ظاعولا و ةمثألا ضعب يث اذه لثمت و ةطلسلا لاحرل اهقلمت و اهقافن

 روم ثلاشثلاو « "ريقلا وبأو" ورمع لثم نيصاصيلا ضعبو تاخر خيشلا لثم

 :ءيهجلا ديعس لثم رهقلا مغرب ضرألاو نطولل ةيمتنملا تايصخشلل زمريو ءامتنالا

 . تاولع قحلا ءاهبو ء دوعسلا وبأ خيشلاو روصنمو

 تناك" دقق "ماين نورئاسلا" يف نطولاو ضرألل ازمر ةزع تناك املثمو
 . تاك رب ىتيزلا يف اضيأ نطولاو ضرألل ازمر حام

 ف ةيزمرلا داعيألا نم رحأ ادعب ةييعشلا ةيئارتلا تايصخشلا لكشتو
 تايعخش لكشت ظوفع بيحجنل " ةليل فلأ ايل" ةياور يفف « ةيبرعلا ةياورلا

 دقف . ًايزمر ادغب رايرهشو « نيدلا ءالعو « دازرهشو يخلبلا هللا دبعو ءدابدنسلا

 مللت ىلع اهالح نم دكوي ثيح ازمر اداعبأ اهلمحو نيدلا ءالبع ةيسصخخش ىحوتسا
 عال تيب شيتفتب ةطرشلا ريك رمأ دقف . ءايربألاب مهتلا مهقاحلإو ةيعرلل ماكحلا

 نيبال هتنبا جيوزت ضقر يبخلبلا نأل « يحلبلا خيشلا ةنبا نم هحاوز ةليل ف نيدلا
 اومكحو نيرضاملا ع وم طس و هيلع ضيقو نيدلا ءالعل اهح وزو ةطرشلا ريبك

 . عادعالاب ةيلغ

 يعدتسي ةياورلا ةياهن يقف « اضيأ ايزمر ادعب و دابدنسلا ةيصخش لمعيو

 عسمسيف « عقاولا حمالم تريغت نأ دعب داع يذلا " مايدتسلا " ةيصخش بتاكلا

 يب تعيس و ١ لدعلاو ةيربلا لغ ثم يلا دابدتسلا تاباكسع نتاطلسلا

 يق ةيزمر ةمزال دابدنسلا ةياكح دعت و مذظلاو لتقلاب تورلا يضاملا ىلع ناطلسلا

 : عئاولا يف دعي مل هتل ةياورلا ف دابدتسلا داع دقق . ةياورلا
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 دالايملا ةبوصنلا ىلع ةلالدلا ثيح نم يروطسألاب يبعشلا زمرلا طبتريو

 نيب بتاكلا طبريف « هللا دبع رهاطلا ىيحيل " ةروطسألاو قوطلا" ةياور يف
 اضيأ اميقع سرغلا ًاميقع عقاولا ناك املك ذإ < ضرألا باصاو ةأرلل باصحخإ

 : اهتنبال ةئيزخ مألا لوقت ايدج ارمأ ةيروطسألا سوقلعلا ىلإ ءوحللا حيصي الو
 له ءدصعي مث « يرلا عباتيو روذبلا ىمريو اهثرحي < ضرألا حلقي مهتم لحرلا"
 مث ةميهف تددرت ؟ يسملكت ؟ يطعت ال ةرفاك ضرألا نأ مأ هضرأ دادحلا حلفي

 . هديقت ةو كانه ٠ مواقي لظيو يملي « اتشارف ىلإ يتأيو حايصملا خغني «تحاب

 ." 7" رم ءاكب يق تلقنيو دمهي ٠ ليوط تقو رمي

 باصخالا ةيلمع تيح نم ضرألاو ةأرملا رمر ٠ نيب بتاكلا طبريف
 نأ لمحلل ةيوضعلا بابسألاب مهتقرعم لبق نودقتعي رشبلا ناك دقف ددجتلاو

 ةروص تأ نوعي كلذ لك و ةأرملا نطب يل ةرشابم لافطألا لاحدإ ىلإ دوعت ةمومألا

 ةيلقعلا ف تقيس ةيهانتم ال بصح ةيلباقب عتمتت لا ةيروطسألا مألا ضرألا

 ,“ " يعارزلا يقيرلا رودلا يق تدكات نيلا يتابنلا بصنخلا ةهآ ةيئادبلا

 صشلا لمشيل زمرلا دت لب ء ةيثارتلا ةيصخضشلا دنع رمألا فقي الو

 ضعب يف كلذ حضتي ايزمر ادعب يئارتلا صنلا لمح نأ نككمملا نم ذإ :يثارتلا

 :ليربح دمحم < يناطيغلا ٠ يواكم دعس ۽ مساق ليلخخ دمحم < يواقرشلا تاياور

 ليلح دمخ ” ةرودتمشلا " ةياور يفق . مهريغو ديمحلا دبع ليبن « خيشلا دمحأ

 ةينغألا يتأعف < ةاحوتسملا ةيئارتلا صوصتلا لالح نم يئارتلا زمرلا حضتي مساق

 نوككت هسفن تقولا يو « دحاو نآ يل حرفلاو نزحلا تالاح نع ًاريبعت ةييعشلا

 ةيبعشلا ةينغألا صن ادسحم يوارلا لوقي يتايحلا عقاولا ف مئاقلا صقاتلل ازمر
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 : ةييونلا

 اتومي اباف نوتانلاب اندبأ نديا

 "اتومي اباف نوتانلاب ايارملا شووري

 : تاملكلا يناعم لوقتف توذأملا هل اهمجرتي يرصملا نسح اهمهقي ال امدتعو

 زروفي امدنع هتبويصص با رمغت لا ةحرفلا نع انه يبعشلا صنلا ربعيف

 ال ميدقلا يبوتلا هراد ف هتيوبحم هحو لطي نوتسلاو مايألا تلدبت امهمف « اهئاقلب

 لاحرلا اهيتاعي يلا ةبرغلا ةرارس نع صنلا اذه ربعي هسفن تقولا فو « هقرافي

 دمحأل " ركسع رفك يف سادلا " ةياور تدمتعاو مهرايدو مهتابوبحم نع نوبئاغلا
 نع ةيزمر ةلدأ نوكتل ةييعشلا لاثمألا يف لثمتملا ييعشلا صنلا فيظوت ,ىلع خيشلا

 2 ””هضوم نم رثكأ يف كلذو شيعملا عقاولا

 ف ايزمر اسلم لث ةيبدألاو ةينيدلا و ةيفيراتلا ةت ودملا صوصتلا دخ امك

 قاروأ نمو « ديمحلا دبع ليبل سودرفلا ةفاحو « يتاطيغلل تاك رب يزلا تاياور
 يئاورلا صتلا عم صاي يثارتسلا صتلا نأ ريغ . ليربح دمحم يبنتملا بيطلا يبأ

 دمج امك « يرمرلا هراطإ ىلإ يئارتلا هراطإ نم جرش ايزمر ادعب بتاكلا هلمعيو

 . اضيأ ايزمر ادعب لكشي ينايطغلا لامجو يواكم دعس دنع قوصلا صنلا

 ا



 دمج هنكل ةيئارتلا ةيصخشلا وأ ةيئارتلا ةغللا دح دنع يئارتلا دعبلا فقيالو

 : ليصأ يبرع يئاور لكش ليكشت ةيغي كلذو « اضيأ 7 يئازعلا لكشلا لمشيل

 ديعي يئاورلا نأ يأ .رضاحلاانعقاو نع ريعيو يبرعلا انئارت نم هلوصأ دمتسي

 دقف شيعملا انعقاو نبع ةيريبعت ةادأ هسفن لكشلا حيصيل يئاورلا لكشلا ليكشت
 دمحم دنع يقيثوتلا لكشلاو يناطيغلا لامج دنع ةياورلا يف يقيراتلا لكشلا دحو
 ." ظفاحلا ديع نامعتل يرسلا خيراتلا نم " امهيتياور ل ليربح دو باحتسم

 لالدو ظوفحم بيب دنع يعشلا لكشلاو " يتلا بيطلا يبأ قاروأ نمو "

 هنيماضم روصتو « عمتجلا ةكرح اهتاذ دح يف سكعت ةيبدألا لاكشألاو

 عقاولا نع ةيئاميإو ةيزمر ةادأ اهماهلتسا دعي مث نمو « هبيكارتو هطامأ نع ريعتو
 ء ظروف بيحنل " ةليل فلأ يلايل " باور لف يمشلا لكشلا دنع فقنو . شيعملا

 . ليثمتلا ليبس ىلع ةفيلعع لالدل " كيلإ ميدقلا راحبلا نمو "

 «نيسح هطل دازرهش مالحأ تاياور ف لكشلا اذه تاصاهرإ تأدب دقو

 شيفئاربلا مث ديشروح قورافل تري يذ نب فيسو « قيسزلا ىلع « ١۹٤۲ ةنس

 . ةقيلحخ لالد ةديسلل ميدقلا راحبلا نم اريبخأو : ظوقفحم بيحتل

 لخشلا ىلع ٍطوفحم بيج دستعا ۱۹۷۷ ةتس شيفارملا ةياور يضف

 لك تاياكح ىلإ تمسق ةيبرعلا يلايللا تناك اذإف « ةييرعلا يلايلل يج راخلا

 ىتح ايبيس السلست تاعوضولا هذه لسلستتو ام ع وضوم لوح رودت”ةياكح
 تاياكملا نم ةعوست ىلإ اشیا تمست ظوقخ بين يلايل كإف ةياورلا يهتنت

 عباتتو ثادحألا عباتت اهنبي طبري اينمز ًالسلست ةلسلستملاو « اييبس اعباتت ةعباعملا
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 سه ةياكح - يحانلا روشاع ةياكح ” : يه يلاوتلا ىلع تاياكحلا هذهو نمزلا
 - ةكلملا دهش - يبيع ةرق - دراملا ةياكح - نابطقلاو بلا ةياكح « نيدلا

 " توبتلاو تاوتلا - ةمغتلا قراس - محاشاألا - ةلالللا باص لالاج

 ٌةوتغ حيصأ ىتح اهتيادي ذنم يحانلا ةلئاع روذح عبتت تاياكملا هتهو

 ققحيل ةياورلا ةياهن يف ريحألا روشاع رهظ ىتح ايتمز عباتتت هتلالس تلظو ةراحلا

 بتاكلا هيلع صرح يذلا يمزلا عباسصلا مضوي يلاتلا لكشلاو . سانلا نيب لدعلا

 . ةيبرعلا يلايللا ف امك ةياهنلاو ةيادبلا تيطقت يقالت حضوي امك" هتاياكح ءاتب لا

 يڻاعلا لكشلل بتاكلا ماهلتسا ىدم انل حضتي يلاتلا لكشلا لالخ نمو

 يراضملا ليكشتلل زمر نويل ةيبرعلا يلايللا لكش يف لكش يف لثمملا يبرعلا
 امنيب ةيروطسأللا ةيقارخلا تاياكملا ىلع تددمتعا ةيبرعلا يلايللا نأ ريغ ٠ يبرعلا

 . ةيعقاولا ثادحألاو تاياكحلا ىلع طوف بيحب تاياكح تدمحعا

 ةيبرعلا يلايللا تاياكح يق تاستالا ةايح يف زراب رود نحلا ملاعل حبصيو

 ضعب لاو ء ةيبرعلا يلايللا لك يف تيرافعلاو نما ركذ دقق . ظوقتع بيج يلايلو
 ديع نب لالج دمت تيح <« ةنماثلا و ةعباسلا نيتياكحلا اميس الو ظوفح بينغ يلايل

 . دولخلاب محتلي و نملا ياي نأ يغبي و ةراحلا ةوتق حيصي نارغلا هبر

 ةيادبلا نأ يأ ةيرئاد ةروص ةيبرعلا يلايللا مكمت يلا ةروصلا تتاك“ اذإو

 تآدبف < سكسعلاو ةياهنلا يه ةيادبلا حيصتف ء ةدحاو ةروص لوح رودت ةياهدلاو

 هرورش نع رايرهش كاللا فرص لوامت يهو دازرهش ةروصب ةيبرعلا يلايللا
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 يبتأو ةناوضو ج ور بحت ل و ةناوضر تمحأ هایش ج ورت تحورت

 ةرعقلا دقت

 ةيفبع ةا نا وضرب يزرع ةراطلا ةوتخ ررلأ لممع هبر ديع

 ظ لالا

 بسلا و نيسان ج ورت 5 !ك
 يناثلا لالمم تيار ةقيدع تاز دفنا

 يح رب 0 7 نيدلا س تیارو ةفيقع ج ورت يناثلا لاا

 تنام تپ ةزيربع جوزت بحت او ةغيتر جووت
aEا اة د اصلا :  

 رزيزع ماين طع و ةقيلر ىلطو ةرق يلا لم

 قز بایلا حت 3

 تاج فارقت ةا

 « ةرغز نم روتأ دمع ةديقحإ سوعرف ج وزث

 مآ

 تناسب تاق 3

 ةي صورت

 حبسا روشاع نيد رهو هایش ۾ يانور راش

 ي لبا ةرعقلاو
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 شيقارمل»ا ةمحلم نان ٠ هرورش نع كلاما فرصنا دقو ةروصلا سفن دنع تهتتاو
 روشاع" ملعلاب ىلوألا ةياكحلا تأديف ةيرئادلا ةروصلا سفن لوح اضيأ اهوانب راد

 لإ لدعلا قق دقو ةرشاعلا ةياكمحلاب تهتئاو لدعلا قيقحتل حمطي وهو " يحادلا

 لاو قباسلا لكشلا لالحخ نم ةروسصلا ةيرئاد حضتتو « ديدحلا روشاع دهع

 مسسر لل ريبكلا براقتلا يلاتلا لكشلا و قباسلا لكشلا لالح نم عضتيو

 امهنمو ةريحألاو لوألا نيتياكملا يف ريحألاو لوألا روشاغ ييصخش حسالام

 . يرئادلا لكشلا لكشتي

 ءانب يف لش يذلا يعشلا لكشلل ظوفحم بيخ ماهلتسا نم مغرلا ىلعو
 ربعتو عقاولاب طبترت ةيرصع نيماضم اهيف بص و نمرلا اهعياتتو ةييعشلا تاياكملا

 يلايللا لكشل يحراقلا راطإلاب متها يعشلا لكشلل هماهلتسا ف هنأ الإ ء هتع

 داعبألا نيب كلا انه عمج تیک يعشلا لكشلا ءانب ف لغلغتي رل و ةيبرعلا

 لكشلا راطإ ىلع ٌةرصاعلا داعيألا تبلغ لي « ةينف ةازاوم ف ةرصاعملا و ةيئارتلا

 هيف بصو لكشلل ماعلا راطالا ىحوتسا نأ يأ . يلايللا نم ىحوتسملا يبعشلا

 . رضاملا عقاولاب طبترت ةرصاعم نيماضم

 ثيح < ١۹۸۲ ةنس " ةليل فلأ يلايل هتياور ف ةينفلا ةازاوملا تققحتو

 لصق هعم بعضي اينف اجزم امهنيب جزمو رصاعملاو ينارتلا نيدعيلا نع اهيف ربع

 . تومضملا نع لكشلا
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 ةا ديلا ةطقن

 ا 5 7 2
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 ةياكملا ذنم ةراخلا اومكح نيذلا تاوتفلا ءامسألا يئاورلا لكشلا يق ييمزلا عباتتلا

 ةريبخألا ةياكحلا ىتحو ىلوألا
 اوا ا تحور 4-۲ - وس ۳١ ماقرأ : يحانلا روشاع ةلالس نم تاوتف -

 A= Y= EI Tam AY AT ماقرأ یر تالالس نم تاوتق -

 . هد ١-١5 -4--5 : ماقرأ نولداع تاوتف -

 AY Tn »¥: ماقرأ تولاط تاوتق -



 ةيحاتتفا عم قفاوتت يلا ةياورلا ةيحاتتفا عم يبعشلا لكشلا حمالم ًاديتف

 نوكتو « نامرلا هاش هيحأو رايرهش كلملا ةياكح لوانت ثيح نم ةيبرعلا يلايللا

 عباتتت مث رشلاو ريخلا نيب رودي يذلا عارسصلا ىروتمم نع اريبعت ةياكحلا هذه
 عارصلا ةبلح مسحت يلا ةياهنلا يتأت مث امظتتم اينمز باتت كلذ دعب تاياكملا
 ةيرحلاو لدعلل الاثم حبصيو ءايربألل هلو هملطظ نع رايرهش كللا لدعي نأب

 عيرأ لواتتت ةيحاتتنا نم ئقلا اهلكش نوكتيف ءادبلا اذه ظوفحم بيج يلايل عبتتو

 .ءارمألا ىهقمو « يخلبلا هللا دبع خيشلاو دازرهشو رايرهش نع ةريصق تاياكح

 دازرهش ةكلملا نع رايرهش كلملا وفعب تهنتا ةيبرعلا يلايللا تناك اذإو

 كلملا وفع ناك و « هتياور ةيادب يق اهعضوو ةياهنلا هذهب ظوفحم بيض ىتأ دقف
 هلتق سراج لاز ام هنإ لب « هرورش نع كلملا فارصتا هانعم سيل دازرهش نع
 نأ يغيب لب وه امك « يتعشلا لكشلا ءاعدتسا يغبي ال بتاكلا نأكاو . ءايربألل

 نم يلايللا لكش عم ةياورلا لكش هباشتي و ةرصاعملا ةايحلا مارا نع هلالوع نم ربعي

 ةيصخشلا ءانب ثيح نمو اينمز اهعباتتو ةيبعشلا تاياكيلا درس ةعيبط ثيح
 . ةيسرافلا راعشألا ءاحيتساو دارطتسالاو تددحلا ءانبو نتاكلل ءانبو

 اهربخأ ناك و ةيبرعلا تاياورلا نم ريثك يف ادتمم يبعشلا لكشلا لظو
 اظوأ نم ةياورلاف ةفيلس لالد ةيرطقلا ةيتاكلل " كيلإ ميدقلا راحيلا نم * ةياور

 ميدقلا راحبلا ةلاسر تءاح دقق . ةيبرعلا يلايللا كينكت مدختستو اهرأ ىلإ

 يبكي رحبلا ئطاش ىلع ميدقلا راحبلا سلح نأ فنم ء ًايدعاصت اينمز ةعبانتم
 يلايل نم ةليل رحآ ىف اهنم غرف نأ ىلإ دعب تأي مل يذلا مداقلا صلتخملل هتلاسر
 تيهتنا ةلاسرلا تلمتكا اذإ ىتح « موي دعب اموي هتلاسر درسي يوارلا لطو ةياورلا

 نع



 نع فكيف ( ميدقلا راحبلا ) يوارلا ىلع ءايعإلا دعشي ةليل لك ةياهن يف ةياورلا
 ليبس ىلع لوقي يلاتلا مويلا يف ةلاسرلا هل لمكي نأب مداقلا صلحللا دعيو ةباتكلا

 ارداق دعأ مل و نآلا بعاشتأ نينإ " : ةلاسرلا ةباتكل لوألا مويلا ةياهن يف ليثمتلا

 لامكتسا ع دنلو شارقلا ىلإ يتدوع دعوم ناح دقف كلذل < ةباتكلا ةلصاوم ىلع

 .77صارتخآ موي ىلإ ةلاسرلا

 ءةيئارتلا هتلالد ضيقن ىلع لكشلا اذه تفلغو دق ةبتاكلا نأ مضاولا نسو

 يهتنت و حابصلا ىتحو ليللا تقو ىلع اهيف صقلا دمتعي ةيبرعلا يلايثلا تناك اذإف

 نإف " حابملا مالكلا نع تكسف حايصلا رايرهش كردأ " هلوقب ةليل لك ةياكح

 لوأ يت اهتياكح لمكتست نأ نكمللا نمف يقطتلا لسلستلا مزتلت مل انه ةيتاكلا

 يلاتلا مويلا ف اهلمكتست لاوحألا لك يف نكلو. ليللا لوأ وأ ء هرحخآ وأ راهنلا

 يلايللا يف دوحوملا مظتملاو قيقدلا تيقوتلاب مزتلت ال اهنكل « ةيبرعلا يلايللا يف امك

 .ةيثوارلا ةيصخشلل ةيروعشلا تاللاحلاب يكحلا طابترا ىلإ كلذ عحريو . ةيبرعلا

 نص رخخآ تقو يف يكحلا فنأتسي مث مونلا ىلإ يوأي يوارلاب ءايعإلا دتشي امدنعف
 دقق . ةيبرعلا ىلايلل يلكيشا معاتيلا هسقت وه ةياورلل يلكيشا ءانيلاق . يلاتلا مويلا

 ًارقن اننأك و رجشن ىتح « يلايلل يعشلا يئارتلا لكشلا عم ةياورلا لكش صانت

 . رياغم يركف روف نكلو ةيبرعلا يلايللا تاياكح
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 يمزلا ليكشتلا ىلع دمتعت اهدمج ةياورلل نيمزلا ءانبلا ىوتسم ىلعو

 « ليقتسملاو يضاملاو رضاحلا لوح امهالك رودي ثيح « ةيبرعلا يلايلل يحراخلا

 يضاملا تاياكح رايرهشل صقن تلظ ةيبرعلا يلايللا يف دازرهش تناك اذإق

 اسال



 راحيلا إف « لبقتسملل علطتي رايرهش لع ةرم لك يقو دعب هتتت مل يلا رضاملاو
 ميدقلا راحبلا يىلايل تهتتا ىح ةليث لك يف ةعياتتملا هتاياكح درسي للخ ميدقلا

 يذلا مداقلا صلعم راظتنا ف ةياورلا ةياهن ىتح للغو « دعب هتنت مل هتاياكمح نکل

 بعكي كللذلو شيعملا انعقلو ف عقت يلا « ةيواسأملا تاياكملا هذه ةياهن حضي

 تيل " :(ةلاسرلا) ةياكحلا ةيادب ف يوارلا لوقي دعب تأي ل يذلا هقيدصل هتلاسر
 كللصت ال اعراهنأ ملعأ دقو اهيتكأ نإ ؟ امري ةلاسرلا هذه لصت له يرعش

 وأ « ديزي وأ نامزلا نم ًاترق كيلإ لوصولا يف قرغست دق اهنأو ىنمتأ امك ابيرق

 امهم اهتأ ءاحر يلك نكلو قالطالاى لع كلصت اللف ميظعلا مضتلا يف لضت دق

 نأ دي الق نامرلا اهب لاط امهمو جاوؤمألا اهب ترفاس امهمو حايرلا اهتللض
 ا ا فلل

 ي وارلا تاياكح مظعم يف ” هرأ ل يذلا قيدصلا اهيأ " ةرابع رركتت مث

 تاحفص يف ةلاسرلا نم يناثلا فصنلا تاياكح يف اميس الو ميدقلا راحبلا وأ
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 ةيؤرلا ىلإ عحري ةلاسرلا نم مضاولا هذه يف يوارلا ىلع ةرايعلا هذه ع ويش

 تاردقم لك ىلع ءادعألا ةئيفس ةرطيس اهيفف « تاياكملا هذه ق ةح ورطملا

 رارقلا ةافثا نع ةرحجاعو كرحتلا و ةاردالا ةدقاف يتاورلا ةنيفس تدغ ىتح « ةايحلا

 ءيش لك يف ءادعألا ةئيقس نودلقي اوثععأو « ءادعألا ةتيفس تابر . نم رسأب الآ

 يف اهنودجي يلا ءايشألا نم اريثك دحأت انحبصأ دقف نحن امأ " ميدقلا راحبلا لوقي

 تأ لق اهنودتري اوتاك يلا ةضيرعلا مهتاقايو ةيطاطلا مهليوارس ىتح مهطوطنع

 نم ريثك نم انصلخت نأ دعب اهيدتري انمظعم مظعم حبصأ طوطملا ىلع اورثعي

 . ١ 57ص ”انسياللم
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 ذافتا نع ارجاع للغ ةتيفسلا تاير نإ لب دحلا اتع نع رمألا ضقي الو

 هنكل ةرملا ةقيقحلا هذه نابرلا كرديو ءءادعألا ةنيفس تاير نس نذإ ريغب رارق

 نع نيرحاع اتحبصأ اذامل " ركفأ تنك " : ةئيفسلا نتابر لوقي لعفلا نع زحاع

 كلت نم انيدل ام لك حبصأ اذامل « ةنيفسلا كللت راسم ريغ راسم يف ريسلا

 * ۰ ٤ص ؟ هسقنب دمعملا تابرلا كللذ دعأ مل اذامل ؟ةنيفسلا

 ص_خملل علطتي ةياورلا لاوط ( ميدقلا راحبلا ) يولرلا لظي مث نمو
 ميظعلا رحبلا قمع يف ةعئاضلا ةيبرعلا ةنيغسلا صلخي يك دعب تأي ل يذلا مداقلا

 . مهئاهدو ءادعألا تارماؤس نم

 ىرغصلا ةينمزلا ةدح ولا ةباثم ةيبرعلا يلايللا ق ةدحاولا ةليللا تناك اذإو

 ىرغصلا ةينمزلا ةدحولا لغم ةغيلحع لالد ةياور يف اضيأ ةدحاولا ةليللا تزف

 . ىربكلا ةينمرلا ةدحولا لكشي ةياورلا ف تاياكحلا وأ يلايللا هته عومحجو

 راحبلا يلايلل ةيدرسلا ةيلمعلا نأ دمي ةياورلا يف ةيدرسلا غيصلل عبتتملاو

 اثادحأ درست اهنأ مغرب لبقتسملاو رضاحلا ىلع ةلادلا غيصلا اهيف تخط دق ميدقلا

 هدرسيف روضحلا نمز يف يضاملل يولرلا راضحتسا ىلإ كلذ عحريو « ةيضام

 دراسلا ةشياعل اضيأ كلذ عحريو ةيلبقتسملا وأ ةينآلا ةظحللا يل انئاك ول امك

 ةيادب ف ليثمتلا ليبس ىلع ميدقلا راحبلا لوقي . ةيقيقح ةشياعم ثادحألل

 يتداعس ىدم كردت ال دق " دعب تأي مل يذلا مداقلل ىلوألا ةياكحلل هليجست

 هذه فانه ء اذه يناكم ف طق نكت ل كنأل كيلإ ةلاسرلا هذه لوصوب

 قشت يهو ءادعس انك و ۽« اهددع لعن ال داكن نيتس ذنم اهرهطظ ىلع انثإ .ةنيقسلا

 الإ ائققاري آل نمز ىلإ نمز نمو ناكم ىلإ ناكم نم انب لقتتتو رخبلا بابع انب

 نس



 رعشت ال داكت ىتح اهانفلأ اناوصأ ردصتق ضقحتت و مقترت يلا هحاومأب رحيلا
 " ..لايب

 ةشياعملا ىلع لدت ليثمتلا ليبس ىلع صتلا اذه يق ةمدحتسملا غيصلاف

 ءوحل نظن اميق غيصلا هذه خويش ىلع دعاسي دقو ء روضحلا نمز ف ضاملل
 نمرب ةياورلا تأدب دقق « يئاورلا لكشلا نمزل سوكعملا راسملا ىلإ بتاكلا
 " ياورلا لوقي دعب تأي مل يذلا مداقلل ةدورسملا تاياكدحلا وأ ةلاسرلا لوصو

 ف ياورلا عرضشيو .” اريمخأ نيلاسر كتلصو دقف نذإ ةلاسرلا هذه ًارقت تنأ اهف

 راحبلا وأ يوارلا غرفي نأ دعب ةياورلا يهتنتو . اهرخآ ىلإ اهوأ نم ةلاسرلا ةءارق

 نآلا امأ " : لوقي رحبلا يف اهئاقلإل اديهمت قودنص يف اهعدويو اهتابتك نم ميدقلا
 نأ يب ردميو « ليللا رس كنهي نأ رحفلا ءايض كلشويو « دعوملا فزأ دقن

 . ۰۹١۲س ” نآلا تيدحلل عستم الف ةعاسلا رحبلا ىلإ ةلاسرلا هذهب فذقأ

 مهسي ةيبرعلا يلايللا ب نمزلا ءانب هبشي يذلاو نمزلل سوكعملا ءائبلا اذه
 شياعي دراسلا فأل لابقتسالاو روضحلا ىلع ةلادلا ةيدرسسلا غيصلا ليكشت ف
 . رضاحللا عقاولا يف ةنئاك تناك ول امك ةيضاملا ةلاسرلا ثادحأ
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 ةيروطسألا ةيؤرلا ىلإ برقأ ةيبرعلا يلايللا يف ةيركفلا ةيؤرلا تناك اذإو
 ىلإ ةروطسألا اهيف تلوحت ةفيلع لالد دنع ةيركفلا ايؤرلا تإف عقاولا ىلإ اهنم

 يركسع فيلحو زيزع فيضو ميمح قيدص ىلإ ةياورلا ف ودعلا لوح دقف ء عقاو

 ناحل



 يعاطلا تاك“ اس ایک و . امهنيب ةيرسلا تاعامتحالا ىوتمم ةراحيلا ملعي تأ توح

 نكل مهتتيفس ناشي رودي ام ةفرعم نولواخت ميدقلا راحبلا وأ دراملا وأ بيقرلا وأ

 عايضو مهعايض ىلإ ىئدأ يذلا رمألا . ةيرسلا هتارارق لك مهنع حبني ناك تابرلا

 ةياورلا ف عقاولا لوحت انه نمو < نيدلاو يراضحلاو يركفلا مهئارتو مهطوطخع

 ف ةيروطسألا ةيؤرلا ىلإ برقأ ابالقنا عقاولا ريياعم تبلقنا دقف « ةروطسأ ىلإ
 ىلإ هتراحبل تاراصتتالا ققحي يذلا ليبنلا تايرلا لومت دقف « ةيبرعلا يلايللا

 ءادعألا ةنيقس هركت ةيصخش نم بيقرلا لوح امك « ةيليقطو ةيزاهتنا ةيصخش

 زمر دراملا ىتح ءادعألا ةئيفس يف عييش لكي ةبجعم ةيصخش ىلإ اهتيؤر قيطت الو

 رعشو مهداتعو مهتدعب بحعأ مهتنيفس راز امدنع ةعاجشلاو عاقدلاو ةوقلا

 ةبقارملا زاهح بحأ ٍنيكلو * ليثمتلا ليبس ىلع بيقرلا لوقي + فوخلاو ةلآضلاب
 عقرو ؛ ياشلا اذه بحأو ةيراصلا قلست نم ييفعي يذلاو مهتم هانيرعشا يذلا
 ال كلذل مهنم اهيل يلا نم ةريثك ءايشأ بحأو : لمكأ مث ةفشر فشرف هبوك

 امأ ينريجخأ ؟ لتاقتتس ىتم ىلإ مث . ءادعأ مهارأ نأ بحأ الو « ءادعأ مهارأ

 . ۲۰ ص ؟ هاتیناغ امو انلاحر نم بهذ نم اناشک

 تدأو ءادعألا اهيف ببست لا ةفصاعلا ءارج نم ةراصبلاب بيعرلا دعشاو

 ةيصضشلاو . ءادعألا ةنيفسل ءاقدصأ ىلإ ةنيفسلا دارفأ لك لومتو . دراملا لتق ىلإ

 تحبصأ ىتح . " ميدقلا راحيلا وه ىودح نود اهدرقع موانقت تلل يلا

 ةلاسر يق اهتاياكح نيودت ريغ كلمت ال ةيروطسأ ةيصخش ميدقلا راحبلا ةيصخش
 ص”خملل لصت اهلع ميظعلا رحبلا جاومأ ربع رظعتملا مداقلا ىلإ اطاسرإو ةتماسع

 . كسي تای ىل يذلا مداقلا
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 نمرلا تاريغت مواقت ةروطسأ ىلإ لوحتت ميدقلا راحيلا ةيصخش نإ
 باحصأ ءايوقألا لاحرلا ىتح هلوح نم ءايشألا لك تلديت دقف عقاولا تالومتو

 هراكقفأ لك يف تابرلا تورياسي اوحيصاو مهفقاوم تلديت ةيركفلا فقاوملا

 ىتح ةيواسأملا تاريغتلاو ةديدعلا راكفألا ليس لك مواقي راحبلا لظو . هتالوحتو

 ةرياسم مدعو دومحلاب هنومهتيو ء شيعملا عقاولا نع ًابيرغ مهرظن ف حبصأ

 همهتيو عضوم نم رثكأ يف هل نايرلا ةيرعححس نم كلذ حضتي يتايحلا عقاولا تاريغت
 راحيلا اهيأ تنتح له " : ةرات هل لوقيف « لوقي ام يعي ال زوحع راض هتأب

 ” زوحجملا راحيلا اهيأ نيعت اذام " : لوقي ىرصعأ ةراتو ء ۷۳١ص " زوجعلا
 "دوسلا راصيلا اهيأ الولوم تسصيصأ دشن " : لوقي اغلا ةراقو <« دا ١ ص

 ودعلا ةنيغسل مالستسالا مدعب يداني هنأ ريغ امنإ فرتقي مل زوحعلاو . ١٠١ ص

 هنأ نع ًالضف هب رماقي ال ةيناسنإلا ثارت نأل هعيب وأ طوطخملا ف طيرفتلا مدعو
 نيب ةياورلا لاوط ةديدع تافالتحا و راحش تدمعيو نايرلا سيلو بوعشلا كلم

 باحصأ هتناطبو تايرلا نيبو يمازتلالا فقوملا بحاص ميدقلا راحبلا ةيصخش

 . ةيزاهتنالاو ةيليفطلا فقاوملا
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 دقف ديدحلا يغملا ناسل ىلع يعشلا صانعلا نم اعون ةياورلا تثدحأ امك

 هذه نأ ريغ نطولاو ضرألل ءامتنالاو دحوتلا نع ةربعملا هتاملك دشني ذأ
 حورل ةاكاحم اهنكل يبعشلا ثارتلا ف ةنيعم ةييعش ةينغأل يمتنت ال تاملكلا

 ريبعتلل ةيبعشلا ةينغألا م ور عم صانتت ديدحلا نيغملا ةينغأ نأ يأ ءةيبعشلا ةينغألا

 ةسدقللا تيا ساو رايدلاو نلطولاو ضرألل مامتنالا هيف عاض يذلا عقاولا نع



 لوقي « اديرط هنطو اياضق نم تباثلا فقولا بحاص ميدقلا راحبلا هيف حبصأو

 يفي نأ هاحر هنكلو هلهاجتي نأ اذه لواحف ديدعللا نيغملا ىلإ رطنو " : يوارلا

 رحيلا تاقهشو دوعلا ماغتأ عمو « يخي أدبو دوعلا ذحأف ديرطلا راحيلا ةينغأ
 : هتاملك تفرقر انلوح ةفيفنخلا حايرلاو ةمهيللا

 اليوط ءانيملا يف تفقو

 ةنيفسلا ىسرم رظتتا

 هيف تلزام انأو

 وأ يبعشلا سقطعلا وأ ناكملا وأ ةينغألا يوتسم ىلع يبعشلا صانتلا يتأيو
 يعو نم رضاحلا و يضاملا تاللعافت نع اريبعت توكيل ةيبعشلا ةيسقطلا تاس راسملا

 يث انيوه نع ةربعملا ةيسقطلا انتاسرام بوذت الأ يغبي ميدقلا راحبلاف ء يوارلا

 ةراحيلا لظيو « ءادعألا ةنيفس يف ةراحبلا اهسراع ىلا ةيسقطلا تاسرامملا مضح

 ىلإ اوال نهولا مهيف بد اذإ ىتح مهطوطخعو مهفقاومو مهسوقط ىلع نيظفاحم

 مهتنيفس نولو مهبارشو مهماعط عاونأ نوريغي اوعرشو ودعلا ةنيفس عم ضوافتلا



 ةيسقطلا تتاسراملا نم ةهوشمو ةحوسمم اروع اوحيصأ ىتح مهسيالامو

 نابرل همدقي يذلا ماعطلا مسا ريغي يهاطلا دمت ليثمتلا ليبس ىلع و « ةيبعشلا

 فويض ةبحو حبصي " ءادعألا نابر ةديصع " همسإ ناك نأ كدي ءادعألا ةتيفس

 فقي ال اذكهو اهيمحأس ققاوم : لوقي " تايرلا فيض ةديصع " وأ " تايرلا

 تاسراملا لمشيل دق هنكل ةيبعشلا صوصتلا ةاكاش دح دنع يبعشلا صادتلا

 ةراحيل يراضنلاو يركفلا فقوملا نع ًاريبعت صانتلا اذه توكيل ةيبعشلا ةيسقطلا
 . ةيسقطلا مهتاسرامم مهكر ت هيف اع ودعلا طورش لكل اوملسعسي نأ اماف ةتيفسلا

 . مهظورشل ةياجتساللاو ةنداهلاو ضوافتلا لضف نابرلا نكل ءاومواقي نأ امأو

 بوص لك نم هطيمت ةدراطملاو ةبرغلاب رعشي ميدقلا راحيلا لعج يذلا رمألا

 . ليحرلاو ةدراطملا هذه نع ربعتل يغملا ةينغأ تاجو
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 ف ةيساسألا ةزيك لا لكشي هنأ ىلع ميدقلا طيطحملا ىلإ انرظن اذإ

 رايتسا ىدم انكر دأ ةنيفسلا لهأ دنع ةسدقم ةيئارت ةميق لكشي هنأ امك «ةياورلا

 . نيتيقسلا نيب عارسلا رو توكيل طوطحخللا اذط ةبتاكلا

 ثيح « ةسدقللا ةيئارتلا ةميقلا هذه ةبتاكلا ةماباعم يف انفالتححا مغرب و

 ةقديسلا نضحم ءادعألا ةنيفس و ةنيفسلا باك ر هدهاشي طوطخملا انه تلعح

 ءا ف ةرتعيم طوطخملا اذه قاروأ اودحوو رحبلا طسو ةريزح يف اوطبه امدتع

 لستكي ىتحو « هيلع لوصحلا عاطتسا ام عمج يف عرش امهنم لكو ةريزملا
 تزرب ءديعب نم تحاللو : يوارلا لوقي امهدحأ هيلع للص نأ دبال طوطخملا
 ةريزلا ىأرم لمتكا ىتح اهليصاقت رهطظت و رضفت و بقت تح ؟ ءادوس ةلتك ادل



 نيذوأم لومتو لوجتت انللظو ... ءاقرزلا هايملا طسو انمامأ ملاك تديو

 ذحعأ <« بيرغ مالك اهب ةرقصم ةحفص ةيراصلا لحر دحو ىتح ةريزنلا لامجم

 هل انآرقف انيلع اهضرعف ةياتك اهنأ ملع نكلو ئراقب نكي ملو هيفك نيب اهبلقي
 امك رحألا بقاحلا ف ... اهردصم يف نيركفتم اتتمص مث اهنم رطسأ ةعضي

 قروب اضيأ نيدووم موتانوو جرا ةييفسلا را ناف لقب ابق الخ

 نم ديزملا نع ثحبلاو ءيش لك كرتب ارمأ نايرلا انل ردصأ امدنعو ءاهودحو
 تناك و ... مهتابر نم اهباشم ارمأ اوقلت دق.. رحآلا ةراحبلا ناك قار وألا كلت

 وردت ًانايحأ « نلفت لازت ام اهنأ نطأ برح ىحر اهنم تعرعرت ىلا ةرذبلا كلت

 نيكاريلاك ةدماه حبصت انايحأو ء ةسرش برح ىلإ لوستو ةفيخغ ةعقعق يف
 اهنأ لاقي ىلا ةماودلا كللت هايمك اهعم رودن سو رودت ًاعفت ام اهنكل و ةدمانلا

 ١۲١-1۴١-١4 تاحفص رلظتنا ) اهعامتاب نآلا رست نيلاو رحيلا طسو يف

 ين كعلم

 يف ةنئاكلا ةليمحلا ةريزخلا نأ امك ةفدصلاب فشتكي مل طوطخللا نأ لوقت

 ةيسدلاب ءاوس ةفدصلا ضحم ةنيفسلا لهأ اهفشتكي مل ميظعلا يبرعلا رحبلا بلق
 رثكأ ذنم ىعست تناك ودعلا ةنيفس نأ ذإ . ودعلا ةتيفسل وأ ميدقلا راحبلا ةنيفسل

 لهأ نآامك . طوطخملا اذعو ةريزملا هذه ىلع ءاليتسالل نمزلا نم ترق نم

 نكل مهتاطوطخم لك نوكلعو ةريزجلا هذه نونطقي اوناك ميدقلا راحبلا ةنيفس

 . مهتاطوطتغو مهتريرج ىلع ءاليتسالاو مهورغب تماق ىلا يه ودعلا ةتيفس

 ةريزملا ىلع هكارتو زوجع راج هبتك طوطحخلا اذه نأ تركذ ةبتاكلا نأ حيحص

 اوللغ هدعب نم هدافحأو زوجعلا راحيلا اذه نكل ٠ ١( ص رظنار هتاحفص ترئادتف



 لأ ةدتاسمو ودعلا ةنيقس لبق نم مهدرط دعي الإ اوحربي مل ةريزحلا هذه ف

 اعر يلا ةفيزجلا هذه ةحاعم ةقيرط يف قالتعا نم مغرلا ىلع لوقأ

 يلايللا صصق أجلت ثيح ةياورلل يبعشلا يئارتلا ءانبلا كينكت ةبتاكلا ىلع اهضرف

 ةيتاكلا تدارأ اذكهو « ةداعلل ةثراتلا تادحألا ىلإ اهدهاشم نم ريثك يف ةيبرعلا

 قيوشتلا رصنع زريت نأ طوطخلاو ةريزحلل ةراحبلا فاشتكا ةيفيكل اهروصت يف

 بذ ةرحاس ةروطسأ اهنأك و ةريرحلل اهفصو يف كلذ حضتي ةريزجلل يلاينلا

 ةلتك اهنأ ىلع ةنيفسلا بيقرل رمألا داب ف اهروهظ يو ء اهيلإ نيرظانلا لك
 الإ كلذ نم مغرلا ىلع لوقت . ةريزح اهنأ اوغشتكا اهتم اوبرتقا امددعو ءادوس
 نأ ةياورلا ىلايث نم ةيناثلا ةليللا ف دهشملا اذه اهروصت دعب تعاطتسا ةبتاكلا نأ

 لاوط طوطخملا لظ دقق . ايلالدو ايلامجو اينف افيظوت طوطحملا ثدح- فظوت

 ةيئاحيإلا ةميقلا نع ًالضف . هتلاسرل يوارلا ةغايص يف ازراب اروع لكشي ةياورلا
 ارهق اهلهأ نم _تبلس لا ةبيلسلا ةسدقلا ضرألل زمر هنأ طوطخملا اهنع ربع ىلا

 . انا وديع و

 اميس الو ةياورلا تمادحأ ةغايص لا ريبك دح ىلإ تقفو ةبتاكلا نأ امك

 روصت نأ ةينغ ةعاربب تعاستسا دقق طوطعخملا ىلع لوصنلا لوح ض وافتلا ثدح

 ميدقلا راحيلا ةيفس لهأ ققح نأ دعب ذإ . هترامجو ودعلا ةنيفس نابر .تارماؤم

 يف لثمملا طيسولا ىيرط نع نيتنيقسلا انابر تأمل « ءادعألا ةنيفس ىلع ارصت

 نس ةدحاو ةقرو ىلع الإ ةئيفسلا لعأ لص مل و ٠ ضوافتلا ىلإ ةمححضلا ةتيفسلا

 . ودعلا ةنيفس ةزوح ف طوطحملا قاروأ ةيقي تلطو طوطا



 تاءاقللاو ضوافتلا تاياكح مكع يجردت عباتت يف ةبتاكلا درستو

 اميسالو ١ هتراحبل ةنايعع نايرلا فيز فشكتو ء نيحيفسلا ينابر نيب ةيرسلا
 يفخيو « ودعلا ةنيفس تاير عم ارس عمتجي نايرلا ناك دقف ميدقلا راحبلل هتتايحع

 الإ ارارق دحتتي ال ودعلا ةنيغس تكابر كاك امتيب ٠ هيلإ لصوتي ام لك هتراص نع

 ىتح ةطلستم ةيرهق ةيصخش ىلإ اييردت ةنيفسلا نابر لوو . هتراج ةروشم دعب

 لوقي ميدقلا راحيلاو تابرلا نيب راوحلا نم كلذ حضتي . ةيرسلا هتارمارإم يفخي

 + يع وارا

 مث ةذفانلا ىلإ رظنلاب لغاشتأ انأو ةديهنت يم تقلطتاو يريرس ىلع تسلجف "

 .لوسرلا ةرايز نع يتريحأ امدنع تشهدو تفوق دقت ... : تلقو هيلإ تفتلا

 . فثللذ تلقح "ال دشل -

 ةئيقس ةراخ انسلأ « تامتكلا بيس نع يرابحإ ةقشم مشحتت ملغ كلذ عمو -

 , ةلحسأ و

 لئاسرلا لدابتن انتآ كللابي رطم ناك له « ميدقلا راحبلا اهيأ ريغتي نمزلا نإ -

 . ١4ص " كلت ءادعألا ةنيفس عم ةيدولا

 نوقلتفي امدنع ةراحبلا رهني نايرلا نإ لب دحلا انه دنع رمألا فقيالو

 ؛ ودعلا ةنيفس ناير لوسر عم ةيرسلا هتاعاقل ل رمتسيو « درطلاب مهددهيو هعم

 نأ ديرأ ال " : الئاق مهيف روثي ةضقادتملا هتاسرامم نم ةراحبلا ضخب رخسي امدنعو

 ىدل ادغ توص مكدحأ نم رد نإ « متمهن لع « نآلا دعب ةهقهق معسأ

 رفز مث كلذ لاق ؟ متمهق له هدرفمم دوعيل براق لا هب تيمر تاابرلا لابقتسا

 ١7 4 ص . " هترمق ىلإ هاو ةبضاغ ةرفز



 ثايرلا رماوأل ٌةراحيلا لك نعدي ىعح ایچردنت للا اذه روطتيو

 ي ةيهرلاو فزنا ةراثإ ف تابرلا مجتنيو « ودعلا ةنيقس نابرو عم هتاضواقمو
 عم تامواسملل نيضراعملا دشأ نم ناك يذلا بيقرلا نإ ىتح ةراحبلا هبولق

 يب كلذ حضتيو < نابرلا لبق نم مهيلع عقاولا رمألاب ملسي هدعج ودعلا ةنيفس

 لكل ةضفارلا ميدقلا راحبلا راكفأ عم قفتي نأ ىشفُي ذإ ميدقلا راحبلا عم هراوح

 يوارلا درسيو ء نابرلا راكفأب هميلست نع برعيو < ودعلا ةنيفس عم تاس واسملا

 ضار تنأ له : بيقرلل ميدقلا راحيلا لوقي ميدقلا راحيلاو بيقرلا نيب راوحلا

 ؟ مهلئامتل انريغتيو مهتقداصمت

 . ؟ ١ص " مهتحلصم و اتتصلصم هيف كلذ نإ ؟ كلذ ق اذامو -

 مهضفرب ةرهاخما نوعيطتسي الف ةراحبلا لك لاصوأ ا فوئلا بديو

 ىتح ةالايماللاو ماتلا مالستسالا ةلاح لإ اعيمج ةياهنلا ف نولصيو تابرلا رافال

 دوي نابرلا دحت تيحح « نيتتيفسلا نيب تاعارصلا لكل اببس ناك يذلا طوطخلاب

 يلا تارسؤملا هذه لكل ةسيرف عقو هنأ كرديو ةياورلا ةياهت ف يلسلا يبعولا هيلإ

 هدمت ةهحارلل مهو ايباجتإ افقوم دخ نأ نم الدب و ءادعألا ليق نم هل تكيح

 ةنيفسلا حطس قوف رئاشي اهتم ضعبلاو رحبلا يق هقاروأب يقليو طوطخللا قزم

 كلت تابر هتع ىلخت الل اميظع ناك ول " طوطملا انه نع ميدقلا راحبلل لوقيو

 . ” ١ 5ص : ةنيقسلا

 نا دعب ةقيقحلا كردأ دقق تابرلا ىدل يبامياإلا يعولا بايغ نبع ربعي اتهو

 .ثكلش نود عايضلاو ةماودلا ىلع ةلبقم ةنيقسلا نأ كردأ نأ دعبو ءيش لك عاض

 قاروأ كرتيف ةمواقملا مدعو راسكنالاو رجعلا ةلاح ىلإ لصي ميدقلا راحيلا ىتح



 لوقيو ديدش نزح يف اهيلإ رظنيو ةنيقسلاو هايلا حطس ىلع ةرثادتم طوطسعملا
 : نايرلث

 نسم اتلتاق يذلا طوطخللا وه اذه سيلا ؟ ميدقلا طوطخلملاب اذه لعفت فيك -

 ةريصخ نم لاح هلأ نم تام ام اذه سيلأ . هلحأ نم ءيش لك انلعقو هلحأ

 ؟ اترا

 تاحفصلا كللت ىأرم ناك دقف كلذ لوقآ انأو ناعمدت يانيع تتناك

 هقطت رل ائيش اروح اهدادم رشتنا دقو ةليح الب ءالل حطس ىلع ةيفاط ةميقلا

 ؟ . £ ص" صانیع

 نايرلا ىدل يعولا روصق نع تربع اذإ ةياورلا ةياهن لويق انتكعو
 هتتيفسلو هتارحج لكلو هل تربد ىلا تارمؤملا ةقيقح كردي مل ثيح . هتيزاهتتاو

 فلعع هتدارإ نودي قاسنم هنأو ارارق وأ ةملك وا ايأر كلع ال هنأ رمش امددع الإ

 نأل طوطخلا قزم كلذل عايضلاب هيلع يضقم امتح هنآو ودعلا ةنيقس رايت

 امدنعو ةطلسلا يه اهيلإ علطتي يلا ةميقلا لب ةميق لكشي الل هل ةبسنلاب طوطخملا

 قرمو بصضغو راث ةقيح هطاسب تمت نم بسسنت ةطلسلا ريياعم تأدب

 لسع هئأل ةنيقسلا ةرامج لك دنع ةريبك ةميق لكشي طوطمخلا نأ ريغ ء طوطخملا

 ارمشك كاسلذ هينعي الغ نايرلا امأ . قيرعلا مهئارتو مهلبقتتسمو مهرضاسو مهيضام

 . ةيدايقلا ةطلسلاب هتياتع ردق

 ةيزاهتنالا دسمي يذلا عوهفملا اذه دنع ةياورلا ةياهن لوبق عيطتسن كلذلو

 قح يف هفرتقأ اميف بتذلاب رعش دق نايرلا نأ امأ ء نابرلل يركفلا يعولا روصقو



 ىلع تماق نتابرلا ةيصخش ءاشب تاي ءةيؤرلا يف ًاضتانتم ودي موهفملا اذه تاف

 طوطحخسملل هقيزت نأ امك . دهاشلا مظعم يف ةيوطلسلاو ةيزاهتنالاو ةيليقطلا

 هروعشو هسفنل راسم ليكشت نع هرصعو معزلا اذه دك وب ةياورلا ةياهن لف ميدقلا

 تادقفب رعشي هلعح كلذ لك رارقلا ذافما ىلع ةردقلا هئادقفو مئادلا راصمحلاب

 يرايتخاب قيرط ىلإ ةنيفستاب همعأ مل " : لوقي كلذلو . اهيلإ قوتي يلا ةطلسلا

 . رايتحالا يلع ةردقلا تدقف دقف كالذل ء اماع نيثالثلا نم برقي ام ددم

 كلتل ةدايقلا تكرت ذإ ةرماغملا حور ف تنام « مادقإلا نع امامت ارجاع تحيصأ

 ۲. ص " ةدملا هذه لك ةنيقسلا

 سيل موللا اذه ىلإ نابرلاب ىدأ ام نأ ىلع ةياهنلا ريسقت عيطتسن كلذلو
 يذلا وه ةطلسلا ىلع هصرخح نكلو <« ةراحبلا الو ةنيفسلا ةحلطصم ىلع هير

 .يسفتلا موللا اذه ىلإ هب ىدأ

 روص ذإ يوارلل ةيركفلا ةيؤرلا ف سيللا ضعب كانه نأ كلذ ىلإ فاضي
 برخ نود طوطحخملا نم ءرج ىلع لصح هنأل مدتلاو نرحلاب رعش هتأب " نابرلا"

 دقل ء دراملا اهيأ هيإ " : دراملل نايرلا لوقي ضوافتلاب هيلع لصح و لاتق وأ

 امدنع « ةحفصلا كلت تليق ذإ تاطحأ . ةحفصلاب يل حولي ريزتخلا كلذ لإ

 وأ لك طوطخملا مهتيغب ناك اشر ١ ةدحاو ةحفص لحأ نم انوجاهي مل انومحاه

 مب رص“ ةحقصلا لجأ نم اتلتاقف هيف انيدل ام لك"

 ةدحاو ةقرو ىلع هلوصح بقع نابرلا تمزال يلا مدنلاو موللا ةعزن تإ

 ةادألاو ةيورلا ضقانت نم اعون ثددمحت اضيأ ةياورلا ةياهن يف هتمزال و طوطحملا نم



 ردق طوطخملا ىلع اصيرح سيل ةياورلا ةياهن يف انل حضتا امكو نايرلا تأل

 لصحو مه يلصألا طوطخملا عاب دقق « هل ةيعفن بساكم قيقحت ىلع هصرح

 مدنلا ةعزت نأ ىرن كلذل . اهقزم ةياورلا ةياهن يقو « ةهوشم ةححست ىلع مهتم

 . ةياورلا يف ةحورطملا ةيتفلا ايؤرلا فعضت دهاشملا ضعب يف نايرلا تمزال لا

 يئارتلا لكشلا تامس نأ دمي اهرحآ ىلإ اهوأ نم ةياورلا حورل عبتتملا نإ

 يلخادلا وأ يحرانلا نمزلا ىوتسم ىلع ءاوس اهئاني ىلع رطيس دق ةيبرعلا يلايلل

 بسلق يف ةنماكلا سرونلا ةريزل اهريوصت يق ةلثمملاو ناكملل ةيروطسألا ةيؤرلا وأ

 عباتتو ميدقلا راحيلا تاياكح عباتت ىوتسم ىلع وأ « رييكلا يبر هلا رحبلا

 . ةيبرعلا يلايللا تاياكح

 ميدقلا راحبلا تاياكح رفضت نأ ةينف ةعاربب تعاطتسا ةفيلح لالد نكل

 صنلل يحراشلا ليكشتلا ىوتسم ىلع ةيبرعلا يلايألا تاياكح عم هتلاسر يف

 عقاولا عمو ةيحان نم حاولألا تاذ ةيبرعلا ةنيفسلا عم شيعن ثيم «يئاورلا

 ةنيفس عمو ةيناث ةيحان نم عايضلا ةماود ىلإ ةقيرعلا ةنيفسلاب ىدوأ يذلا ئرهلا

 ةيتاكلا هرفضت كلذ لك . ةثلاث ةيحان نم اهل ةدناسملا ةمحخضلا ةنيفسلا و ءادعألا

 اهنإ لوقأ نيح ًاغلايم نوكأ ال يلعلو . دحاو نآ يف نقتمو درطم يف لسلست يف
 اريبست ةريصألا ةنوآلا ف يبرعلا عقاولا ءارتها نع تربع يلا لئالقلا تايورلا نم

 . اقداص اين

 : يئناكملاو يئنامزلا لخادتلا 7“

 رمألا < يتاكللو ينامزلا لحادتلا ىلع رصاعللا : يئاورلا صتلا دمتعا

 اذه ىلع تادمتعا يلا تاياورلا مهأ و ۽ هتلالد ددعت و صنلا ةيمانيد ىلإ ىدأ يذلا
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 : يبه لحخادعلا

 راقسألا " تايلحتلا باتكو < ليربج دمحم تامزلا رع مامإو ء راوسألا

 رهاطل ردقلا ةليلو . يواكم دعسل يدحو يقست الو ء يناطيغلا لامل "ةثالثلاو
 راصحلا < ىسوم يريصل ةنكمألا داسف « طارخلا راودال نيتتلاو ةمارو ء نولح ني

 دوم ةكمسو نيعو رم ركس« يصالاخا ديلول نوزلخلا تومو ء ديشر ةيزوفل

 ميدقلا راحبلا نم <« نارطيلا يدمحل ءاسرخلا ةركاذلا ءاضوض « لاعلا دبع ضوع

 ىلع كيلإ ميدقلا راحيلا نمو « تايلصتلا دنع فقنو مهريغو ةفيلح لالدل كيلإ

 ظ . رصخلا ال ليثمتلا ليبس

 , ينعي و اعم يحرانملاو يلحادلا نينمزلا نيب يناطيغلا جزم " تايلجعلا نق

 « ةياورلا ةباتك نسمز هب ىنعي يحرانلاو ةياورلا ثادحأ نمز يلعادلا نمزلاب

 ديع لامجو « يبرع ني نيدلا يم اهيف شاع يلا ةينمزلا ةلحرملا ريضحتساف

 عستجا هيلإ لآ يذلا عقاولا ىلع تورسحتيو اراوح مهنيب لكشو هدئاوو ؛رصانلا

 مد كفس يذلا ودعلا عم تادهاعملاو تايقافتالا عيقوت ثيح نم يبرعلاو يرصملا

 يلحادلا نمزلا لمحيل نيتمزلا نيب جزميو ٠ بولسملا مهنطو بارت قوف ءايربألا
 ةنمزألا ةيك رس احبت ةيكارلا هذه صنلا بسشكي انه نمو يحراخلا نمزلا ةلالد

 ىعادتي هيبأ داليم وأ هداليع ي وارلا رضحتسي امدنعف ۽ ةياورلا ف ةيلحادلا ةينبألاو

 . ههادحأو هئابآ ليحرو مئادلا هليحر ايكاش « نيسحلا داليم هيلع روقلا ىلع

 ناك ءاوس ديدح نم راوسأو جايسي ةطاخ اهنأل ةميقع هدنع داليملا تاظحلو

 2: يضامأ وأ راما دايما

 ودعت لاللعغ نكس ةي رح ن لا بسكي رضاحلا و يضاملا نيب رتوتلا اذه و
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 دهاشلل تأ امك . رضاحلاو يضاملا نوب ام اهبايستاو ةيوغللا تاءامضالاو يناعملا

 ةطظعم يه ي وارلا اهشيعي ةرضاح ةلظحلل يف ناكملاو نتامزلا لععادتب لععادتت ةيثا ورلا

 نزام رعاشلا لتقمو ءالبرك يف نيسحلا لتقم دهشم ىعادتي ثيح روضنلا

 . سابوط تاعفترم يف ينويهصلا ودعلا صاصرب تدوح

 ديف « ةرمتسملا نسزلا ةموعد عم ًاقفاوتم يمزلا تلا يتأي انهو

 طاقسإ نم هعبتي امو رضاحلاب يضاملا جرم لاللحح نم نيمزلا عياتتلا ةيك رح يع وارلا

 ۽ نيسحلل مسلا سدي دنع نب ةيمأ لازي امف < ةيرحلاو لدعلاو قىلا ةدوعب نويبلاطي

 ةيويحو ةيك رح كلذب صنلا بسكيف < لوسرلا مع ةر دبك غضمت همأ لارت امو

 . ( رضاحلاب يضاملا ) جزم ةحيتن العافتو

 نع ريعي ايزمر ناكملا حبصيفع نامزلا لكشتل اقفو ًاضيأ ناكملا لكشتيو

 ةيمدع نع ربعي دقو 1۹٦۷ ةسكن ينو ءالبرك يف يبرعلا عايضلاو طوقسلا

 دحوتلا دح ىلإ روضحلا نمز يف ةنمزألاو ةنكمألا راضحتسا لصي دقو

 ءاصخ يه نيطسلف ءادهش ءامدو : نيسحلا تاباذع يه يولرلا تاياذع حبصتق

 لتاقلل دلا حور حبصتو ء ةيرصع تالولدم يضاملا لو ءاليرك ءادهش

 . صاللخلا ىلع تو ءامسلا ف الذاتي يناروتلا محتلاك

 ةيلالد اداعبأ فحأيو كيلإ ميدقلا راحبلا نم ةياور يف ًاضيأ نمزلا لكشتيو
 . هتموكيت و هرتاوتو هييترتو نمرلا هاميا ثيحح نم ةثدحتسم ةيزهر
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 رواش ةه لوح رودي ةفيلح لالد ةياور يف نمرلا تايوتسمل اتلواتت تاق مت نمو

 : يع

 يمزلا رتاوتلا -7 يمرلا بيترتلا ١-
 نمرلا هامجاللا - 4 ةينسرلا ةموعرقلا ا

 تاذلاو نمولا ج

 : يتمزلا بيترتلا :الوأ

 بيترتل هتقفاومو يئاورلا صنلا ف ثادحألل ئمزلا عياتتلا ىدم هب ىنعيو
 فايس يف ثادحألا نيب يدرطلا وأ يسكعلا بسانتلا يأ . ةياكحلا يق ثادحألا

 يولرلا درس قيرط نع كلذ ثدميو . يئاكدمحلا عقاولا نم اهبيترتو ةياورلا
 وأ ء دعب عقت ل اثادحأ قبتسي وأ ةيضام ثادحأ عحرتسيل فقوتي مث « ثادحألل

 بسانتلا نوكي انهو ء عقاولا يف اهييترت عم ةققاوتم ةياورلا يف ثادحألا ريست

 مسقن مث نمو . قابتسالا وأ عاحرتسالا يلاح يف ايسكع نوكي امنيب ايدرط
 . ةينمزلا قباوسلا يناثلاو « ةيتمزلا قحاوللا : لوألا : نييوتسم ىلإ نيمزلا بيترتلا

 : ةينمهزلا قحاوللا ١-

 يف دعب اهدورو نمي مل يلا ةقحاللا وأ ةيلبقتسملا ثادحألا اهب ىنعيو
 قياوسلاب اسايق ةليدض اهدمت ثادحألا هنهو . درسلا اهغلب يلا ةينمرلا ةطقنلا

 .اهقيقحت ( ةرون ) ةيوارلا يغبت يلا ةيلبقتسملا مالحألاب طبترت اهنأل ء ةيدرسلا
 مالحألا دأو ءارو ناك < ةرون يعو ىلع عقاولا راصحتسا نتايغط نأ ويدعو

 عادو ةلقحلا بارتقا ف - ليثمتلا ليبس ىلع - ةينمرلا قحاوللا حتت و « ةيليقتسملا
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 انسلحو :ةرون لوقت كلذل « ملاحلا ملاعلا ىلع مقاولا ىلاع تايغطو ء دلانودل ةرون

 قدحيي دلانود ناك بيرقلا يرفس نع انثدحت و < ةماعلا ةقيدحلا يق مايألا دحأ ف

 اننأكو قفألا لإ رظنأ انأو هبيحأ تنك و « ضفحنم توصب ملكتي وهو قفألا يف

 يذلا ملاعلا تأ تفشتكا دقل ضفصنم توصي هل تلق فقالا كالسأ ربع ثدحصتت

 ةريثك ءايشأ هب يعقاو يقيقح ملاع امهدحأ « تولوقي امك اقح تاملاع هيف شيعن

 ع هاروتك دلا ةلاسر ف يلمع ءانثا لزنملاو ةبتكملا ف هيضقأ يذلا دهحلا تقولا اهنم

 ءايشألا الإ هيف دحوتالو « ةيلاعلا بحسلا كلتك شه فاقش ملاح ملاع ريحآلاو

 .5 8-١ 5ص " ملاعلا كللذل يمتنت دلان وداي تنأ < انيل] ةببحخا

 يقيقحلا عقاولا نأ « يئاورلا صنلل يلكلا قايسلا لالح نم حضاولا نمو

 ةلاسرلاو بتكلاو ةبتكملا عقاو وهو « ةرون هيلإ ريشت يذلا رهاظلا عقاولا وه سيل

 بيرقلا رقسلا نإ . ديرت ام قيقحت نيبو اهنيب لوي يذلا عقاولا هنكل ةيملعلا

 ءقدلا تالفحل لك رضحتست يعادتلا ةلفحل يف اهنكل « هئودح لبق اهيلع ىعادتي

 لومي هيلإ يمت يذلا يقيقحلا عقاولا نأ رعشتو ء دلانود عم اهتضق يلا ةليمحلا

 دأوو « ملحلا ىلع عقاولا نايغط ءاقللا ةظلا دست مث نمو ديرت ام نيبو اهني

 رعشتو « يلصألا اهنطومل ةرون دوعت امدنع دأولا اذه ققحتيو . لبقتسملا ةلفحا

 . لئاسرلا قرم موقت ذثكيحو « دلاتودي اهعمجي يذلا يتآلا لبقتسلل ىودح مدعب

 ىلع لدي ام « دلانود عم اهققاوم لك رضحتست اهنأ الإ لئاسرلل اهقرح مغريو

 دحأ عيطتسي ال يعادتلا نكل ء شيعملا يقيقحلا عقاولا هبلطتي ام وه قرحلا نأ

 كلذتلو . دحأ هيف اهعزاني تأ نوح هعيطتست يذلا ديحولا ءيشلا هنأل ءهنم اهستم

 . ةياورلا لاوط ةرون ىلع دلانود ةروص ىعادتت
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 : ةيتهزلا قباوسلا 9

 . يضالا ي اهن ودح قبس نجلا وأ ةيضاللا ثلادحألا يعادت اهب یتعیو
 نيب ةلبافلا رقصلا ةطقن يف وأ درسلا نمز يف وأ رضاملا نمزلا لف اهراش سا و

 يراربلا راصشأ ةياور ف ازراب احملم لكشت ةينمزلا قباوسلا هذهو

 .ءروضخللا نمز ف يضاملا راضحتسا ىلع دمتعت ةياورلا تءادحأ ميم نل " ةديعبلا

 ثادحألا لك رضحتستو ١ رتويبموكلا مامأ سلجت ةياورلا لاوط ةرون دجنف

 ةضور اهتنبال اهباحجإو اهحاوز ةلحرم ىتحو اهرغص ذنم اهب ترم يلا ةيضاملا

 . ةسردملا اهتيرض لا

 ف رثويبموكلا زاهح مامأ اهيلع ةيعادتلل ةيضالل ثادحألا هذه لتمتتو

 اهتدلاو فتك يف ىربكلا اهتخأ عم اهتشيعمو اهتلوغط ةلحرمل ةروت راضحتسا

 زاجيإلا ةرون بم امنيب بانطإلا بت يلا اهتذاتسا عم اهفالععو ء اهتلامخو
 ؛ هريغ لعفيو ءيش ىلع ثمي يذلا اهذاتسأ عم ًاضيأ اهفالحو « قيقدلا يملعلا

 اضيأ اهيلع ىعادتتو ء رتويبمكلا اهسردي يذلا ينحاألا اهذاتسأب بحجعت امتيب

 ع« ةساردلا لامكتسال ايتاطيرب ىلإ اهرقسو < نحرفت يئاللا اهتاليمز ةروص

 اهباجعاو دئان ودب اهفرعتو < عيسعاللا ةلاسر اهدادعاو ( اتال ) اهتليمز راحتناو

 يلصألا اهتطول اهتدوعو ١ بحلا اذه دآول طابحالاب اهروعشو « هل اهبحو هب
 . ةدوعلا دعي اهيلع دلان ود ةروص تايعادتو

 ىلع دامتعالا نم ةياورلا لوصف نم لصف ولغخال هنإ لوقلا نكع انه نمو



 رتويبمكلا ةشاش مامأ اهبتكم ةرحح يف يهو ةروت ىلع يسفتلا يعادتلا تالاح

 وه ةرون يعو نكل تباث ةياورلا يف ناكملاف ةركاذلا هرضحتتست ام لك لحست

 تربور رييعت دح ىلع يتامزلا جاتتوملاب ىمسي ام وهو « نامزلا يف كرحتي يذلا
 «يصعصقلا جاتنوملا ميدقت يف نيتقيرط ىلإ راشأ زيشتاد نأ " : ىري ثيح يرفمه

 كرحتي نيح ىلع ناكلا يف اتباث لظي نأ اهيف صخشلل نكج يلا كلت ىلوألا

 نمز نم راكفأ عضو يأ :؛ نيمزلا جامنوملا يه كلذ ةجيتتو « نامزلا ف هيعو

 ىقبي نأ - عبطلاب - ىرحألا ةقيرطلاو . رحخآ نمز نم راكفأ وأ روص ىلع نيعم

 ." يناكملا جاتتولل هنع جتني يذلا رمألا « يناكملا رصنعلا ريغتيو اتباث نمزلا

 «ييمزلا جاتنوملا ىلع دمتعي ةقيلح لالد دنع ةيضالل ثادحألا راضحتساو

 يف اهيعو كرحتيو « رتويبمكلا مامأ اهترجح يف ةعباث ةياورلا لاوط ةرون نآل
 لدأ سيلو . ةضقانتم وأ ةلئامتم فقاوم نم اهيلع ىعادتيام لك لصستو « تامزلا

 : يلصألا اهنطوم ىلإ اهتدوع دعب اهيلع ىعادتت دلانود ةروص نأ نم كلذ ىلع

 ءاهنم جاوزلا ةيغب دلاح وأ ىمألا لحرلا وأ ء مساح اط مدقتي امدنع ةصاقعو

 يل هلاق نيش تركذتو " دلاس ةايمحب قيضت اسدتع دهاشملا دحأ ف ةرون لوقت

 قئادخلا نم ةقيدح يف مايألا دحأ ل يضاملا تافطعتم نم فطعنم نم صخش
 انآ تسلخو :. هتريطش نم اعطق طبلا مقلي دلانود قو ا دیس مويلا كللذ رك ذآ

 ناك « دلانود ىلإ تقتلا ... ديعب ريغ يشع قئادح دعقم ىلع دهشملا بقارأ

 ال ًانايحأ ةايحلا نإ ء فوسليف حالم ههجو ىلع ترهظو « توكس يف لمأتي
 هقفاوي يذلا رصعآلا هفصن ةلياقمل ةدحاو ةصرف نم رثكأ تاسنإلا حيتت

 ص''امامت ١7 .



 نأ نيح ىلع « ةياورلا لك يف ازراب اروح ةيتمزلا قياوسلا لكشت اذكهو
 نأ يليقتسملا مبلحلل حمسي مل شيعملا يتايحلا عقاولا تأل « ةليفض يتأت قحاوللا

 يعادتلا تاللاح عم ققاوتي قايبتسالا ىلع راضحتسالا نمز تايغط نأ امك . ومدي

 نع اضيوعت نوكتل « ةياورلا لاوط اهرتجت ةرون تلل لا ةيضاملا ثادحألال

 . دئات ودل اهعلطت يف لغمتللو وحرملا ملحلا دقق يأ < رصاعلا دقفلا تالا

 : يفمزلا رئاوتلا :ايناث

 ةقالعلا يأ ةياكحلاو صتلا نيمز نيب ةيراركعلا تاقالعلا عومدج هب ىنعيو

 ؛ تايوتسم ةعبرأ ف ةقالعلا هذه لثمتتو « ةرركلا ثادحألاو درسلا نمز نيب

 درسلا : ثلاثلاو « نمزلل ددعتملا درسلا : يناثلاو « نمزلل يداحألا درسلا : لوألا

 . نمرلل يلممنلا

 اسلم اهضسب لكشو « ةياورلا يف ةعبرألا تايرتسلا هله تسضتا دقو

 يئاورلا صقلا تايوتسم لك يف تايوتسلا هذه ع ويش نع ًالضف « اهيف اراب

 . ريصاعلبا

 : نمزلل يداحألا درسلا -9

 اذه دمتو ةدحاو ةرم تدح ام < ةدحاو ةرم درسي يوارلا دمي هيهو

 اهدقت اهنمو « ةينمزلا ثادحألا ضعب قالغ يراربلا راحشأ ةياور يف ىوتسملا

 ىلع مهتجي ناك رحآلا اهدقنو . ماقرألا ةحص فل اهلكش يتلا سردملا ةيصخشل

 مدقت ثدحو « (انال ) اهتليمز راصتتا ثدحو « هضيقن لعفيو ءيش اهككش

 اهحاوز ثدحو .ءامطاهضفرو ءاهتم جاوزلا ةيغب ا يمألا لحرلاو مساح



 ةيدرسلا ةيلمعلا ف ةدحاو ةرم تدرو.كثادحألا هذه لكف ةضور اهباعمنإ و «دلانخ

 يوتسللا اذه ثادحأ نأ طحالي امك . ةدحاو ةرم الإ اهنمز دري ال يلاتلابو

 .ةيوناث ًاثادحأ لكشت اهنكل ء ثادحألا راسم يف ةيرهوح ةزيكر لكشت ال نيمزلا

 ئمرلا رئاوتلا ناك املكف + ثادحألا عياتتو « نيمزلا ىوتسلل نيب ةقالع كانه يأ

 سكتعلاو « ايرهوج هيلع لادلا ثدحلا ناك املك « لمعلا جيسن يف ارزكر متم

 ةحسنأ طبارت يف يداحألا نيمزلا ىوتسملا ةيمهأ يفني ال اذه نكل . حيحص

 يف مهست اهنأ امك . لمعلل يلكلا جيسنلا لكشت ىتح اهثادحأ رفاضتو « ةياورلا

 ثادحألا هذه لكف « ةروت ةيصخش اهنمو « ةيصخشلل ةيلالدلا ةفيظولا ليكشت

 .اهتايح طم لك يف ةرون ةيصخش ىلع رطيسملا يلعفلا قطتلا ةيلدح ىدم حضوت

 اهدي ةسردملا ف ةضور برضل اطاعقنا ثدح ءاتكساب يمومألا بناعللا يي ىتح

 نسف دئاع دب رثأت يذلا ردقلا سفنب هتومو دهف اهلفطع ضرع اريك رثا ال

 عمجتستو كسامتت انه مألا نكل ءابأآلا رايهنا نم رثكأ مألا رايهنا نأ ضرتفملا
 انه مالل يساسألا مهلا نأك و ءاطوبق هتك دلاخل اطوقت ةقيرط يف ركفتو اهاوق

 بألا ىلع تريلا ةأاطو ففخت ةقيرط يف ريكفتلا اهمهي ام ردقب لفطلا توم سيل

 ينأ ترعش ىتح ياوق عمجتساو يعمدأ مواقأ تتحأ دقف كلذل " : لوقت

 ديدش قلق و لؤاست هينيع فو يم برتقاو « هتهحاوم يل ليلا ةبالص ل تحيصأ

 : ثدح اغ ربنا نيم فشتسيل ًاليوط ىلمأتو

 ؟ ىهتتا ؟ تام د

 ةضور " اهتلفط داليم ةظحلا يقر ۳۸٠ص " هيلع ًايشغم طقس مث رارقصالا

 يهو اهليقتسم ىلع قلقلاب ريشت اهتكل « اهديلو داليع مألا ةجهب اهيلع مسترتال
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 يراوجي اهدهم يف ةلفطلا تعيق ةدالولا ىفشتسم يب : لوقت اهدهم يف لازتام

 <« لزتلل ريغ نتاكم يف ليعضلا قولخملا كلذ عم ةنيتامطلا مدعب رعشأ تتك و

 ةلفطلا يق ًابح سيل يريرس نم ًايرق نوكيل دهملا بذحأ ةنيفلاو ةنيفلا نيب تك و
 . ۱ ۳۳ ص " نامألاب يروعش مادعنالاو اهيلع افرح نکل

 « ةدحاو ةرمامهنم لك درو نيذللا نيثدحلا نيذه نأ انه حضاولا نمو

 (ةرون) ةيوارلا لعافت مدع نع ناريعي ئمزلاو ثدنحلا ىوتسم ىلع ًايحطس ادورو

 هذه تقطتم اهنإ لي . اش ةميمحلا ةيتقلا ةشياعملا مدع ةجيتن تاادحألا هذهب

 ىغطي نأ يهدبلا نم نيثدحلا نيته نأ مغرب « ةيلقع ةغبص اهتغبصو تادحألا
 تايفط ىلع لدأ سيلو لقعلا تاطلس ىلع ةفطاعلا وأ ٠ لقعلا ىلع بلقلا امهيف

 رقويبمكلا زاهح يف اهتبطخل مدقتي نمل ةيتايحلا تامولعملا لحدت اهنأ نم لقعلا
 لعفلا يف عورشملا نكل رتويبمكلا تاياحإب عنتقت مل اهنأ حيحص « هتباحإ ىرتو
 يذلا ديدشلا طبضتلاو قرألا ةلاح و « بلقلا ةريح و لقعلا ةرطيس ىلع لدي هسفن

 . ريخآ عضوم يف ةيئرخلا هذ ضرعتسو ء ةرون هشيعت

 : نمرلل ددعتملا درسلا -*

 ةياور ا كلذ لاثمو ةرم نم رثكأ ثدح ام ةرم نم رثكأ درسلاب ىنعيو

 حرم باقعلا درو دقف ١ تاذيملتلل ةسردملا باقع " ةديعبلا يرارملا راجشأ "

 ديعي نمزلا تأك و ةضور اهعيال ةيناثلاو < ةسردملا يف ةريغص تناك“ امدنع ةروتل

 ع ريغتي مل نمزلا اهعقاو نإ اطوح نم ءيش لاك ريغت مغربف « ةدبالاو مألا عم هسفن
 ةضور ةئبالا عم رركتي باهسإالا مدعو زاجيالل اهليم ةجيتن ةرونل ةسردملا باشعف

 ال نيكلو " : ةسردملل ةرون لوقت لوألا ةلاملا يقف . ةسردملا فد اهتايسن ةحجيتت

 چ



 "هلا لرقن نأ يفكي اه ةدئاغ ال ةليوط ةرئرث دنإ « اماه مالكلا كلذ لك یرآ

 ةسردملا نم ةضور تداع امدنع سمأ ” : لوقت ةيناثلا ةلاحلا قو 1 ص

 نأ ةنيزح حمالم اههجو ىلع تمسترا دقو « اهدلاوو ينريغت اهب تدحوق

 . ۷٦11س "اهررفد تيس اهنأل اهتبرض ةسردملا

 عقاولا تأكو .اديدح ادعب ةرم لك ف لسع هنكل و ددعتي انه ,ىمرلاف

 عم سراج ةريغص يهر رهق نم سرامي ناك امف < هممالم ريغتت مل عقاولا سفن

 ييمزلا دعبلا اهلمعمُي َنلا ةديدحلا ميهافملا لوح اته نمرلل ةيلالدلا ةفيطولاف . اهتنبا

 نوكي تاي الاد ادعب لسع ال ددعتلا تاك" اذإ و ء ةددعتملا تادنحألا ن لكل

 . يئاورلا ءانبلا لطغ ىلإ يدؤيو ةياورلا ءانب يف ةيساسأ ةمزال لكشي الو اوشح

 دق نيمزلا ىوتسملا اه اقفو ددعتو ةياورلا هذه يب تددعت يلا ثادحألاو

 . ةئيعم ةيغيك و ةيئاميإ ةميق نع ريبعتلل ةرم لك يف ةديدح اداعبأ تلمح

 : نمؤلل يراركتلا درسلا -۴

 ةياور رحلآ ىنعمج وأ ةدحلاو ةرم ثدع ام ةرم نم رثكأ درس هب ىنعيو

 دحاولا ثدحلا رركتي كلذبو . ةهحج نم رثكأو بولسأ نم رثكأب دحاو ثدح
 ءاسهئانيو ةياورلا حيسن يق ريبك بيصت ىوتسملا اذط تاك دقو « ةقيرط نم رثك أب

 لاشمو Stream of ةمدقعت هدعت تك يع ولا رايت كاينكت ىلع ةياورلا دامتعا ةصاخج و

 لوح دلاحخو ةرون فاللتسا ثدح " ةديعبلا ييراربلا راجشأ " ةياور ف ف كلذ

 تاقرطل اهتباجتسا مدعو اهسقن ىلع بابلا اهقالغإو اهتنبا عم ةسردملا بولسأ
 قف ثدحلا اذه دبع فقنو اضيأ هي تهتتاو ةياورلا هب تدب ثدحلا اذه « دلاح



 ف تارا ديدع هب تقتلا دقق دلانودو ةرون ءاقل ثدحو - نمزلا هامجالا عمضوم

 كثتدحو ع هتدح لزنم ف وأ ةقيدحلا وأ ايرتفاكلا وأ ةيتكملا ف ءاوس ةفلتتغ نكاامأ

 ةشاش مامأ اهفوقو ثكدحو « رييغت نود نيترم رركت رتويبسكلا ذاعسأي اهباحسعا

 . ةياورلل لوصف لك ف رركت تايعادتلاو تامولعملا اهليصستو « رتويبمكلا

 ضيمولا ةيباثع نوكي هتأل ةيوارلا جيسن يف ةينف ةرورض هل راركتلا اذهو
 ةرركملا تادحأللا هذه مهأو « ثادحألل اهدرس ف ةرون يعو ىلع عشي يذلا

 هشام ةياورلا ءاني مظعم ف ةمزال لكشي وهف ء دلاتدودب ةرون ءاقل ثدح

 ثادحألا هذه نيمزلا راركتلا حيصي يلاتلابو . ةرون يعو يل روضح نم ةيصخشلا

 ىوتسلا ىلعف . ةدراسلل ةيروعشلا تالاا عمو ةيصخشلا ةيمهأ عم اقفاوتم

 ةبترملا دلانودو ةرون ءاقل نمر لتي ةياورلا يف يراركتلا نمزلل يفيكلاو يمكلا

 يذلا يأ - ددحتملا ئمزلا راركتلا داز املك هنأ : لوقلا نكي انه نمو . لوألا

 ستو تدا ةيمعأ ىلإ كلغ ىدأ املك - راركت لك ددع ًاديدح دعب ضيضي
 ملظعم نأل ةروتب دلانود ءاقل ثدح ديكأتل ليبسالاو . ةياورلا ءانب ف هتلالد

 ةيتايحلا تامزألاو تالكشملا نإ لب ء ثدحلا اذه دوت اهثادحأو ةياورلا دهاشم
 كلدل بحت نم اهنارتقا ةصافجو ديرت ام قيقمت مدع اهثعيم ةرون اهتم يناعت لا

 ف تاكو " : ةبسانلا هذهب دلات ود عم اًطاقتحاو ةلاسرلا اهتشقانم دعب ةرون لوقت

 ةدضنم نم لقتني ناك و ةيسنام ورلا هناا يعي وهو ةراثيق ىلع فرعي معلطملا كلذ

 مرتي دسأو نيم بوذا مث اننيب ايتحنم فقو انتتدضتم ىلإ ءاح امدنعو + ةدضنم ىلإ

 ذععأو فقدشا لحرلا أطعأ ذإ كحشضي وهو ههحوب دئانون حاشأو ةينغأ تاملكب

 يف يلع مكحلا يق ادطخم ناك هنكلو < تاملكلاو يناغألا بحت ال ةأرمال غي
 ىقيسوللاي رعشأ تحيصأو اداح اريغت تريغت كاذنآ تنك“ ذإ . تئاذلاب مويلا كلذ
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 ىشامتي انزح يسفن يف دحأ تنك امك . اهل يقوذت ةمق ف تدك و تاملكلا 2

 طبخم قيقر بح نع ريعت يلا تاملكلا كلتو ترحلا ىلإ ليت ىلا ماغتألا كلت عم
 , رة س "

 . ةياورلا جيسن قا ازراب ارو تاءاقللا هذه تلكش ىع ىنعللا سفن

 ٤ - نمهرلل يطمسلا درسلا :

 لك وأ موي لك ايئاقلت ثادحألا هيفرركتت يذلا يدرسلا طمدلا وهو

 ةرم ثسدحلا اذه ىوري نأ ةطيرش لإ ... حابص لك وأ ؛ رهش لك وأ عوبسأ

 ةلادلا تاريبعتلا ضعبل يوارلا مادحتساب كلذو ةرحوم ةلمج وأ ةرايع يف ةدحاو

 رثكأ ثدح ام ةدحاو ةرم درسي ام وه ةزحوم ةرابعبو « يطمتلا درسلا اذه ىلع

 . ةر نع

 ةرون دلاو لوق كلذ لاشمو ةفيلح لالد ةياور يف عئاش يوتسملا اذهو

 يف ةراطظن نيسبلتس كنأ دب ال < نويرفلتلا ةشاشب يقصتلت ال ارارم تلق :"اه

 ناك كلذ نال توصلا ردصم ىلإ تافتلالا ةقشم مشا مل و « لحاعلا بيرقلا

 . "اهراركت داز نأ دعب امامت اهوعفم تدقق ىلا ةيمويلا هتل لوقي ذإ يبأ توص

 ع" ارارم كلل تلق " يه يطمنلا يدرسلا نمزلا ىلع ةلادلا ةرايعلاف

 يلا بالا ةحيصنل فولاملا نيمزلا راركتلا ىلع لدت تارابع يهو " ةيمؤيلا هتلمج"

 نسرلا ناسک درسلا يوتسم ىلع انه رركتي ل ثدحلا نکل ةروتل امئاد اهددري

 ةيدرس :ةظحل يف ةيمزآألا ديدع درس هنأ يأ ةدحاو ةلهح ف درو هنكل يراركتلا
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 سوقط تناك ةسردملا ىلإ تلصو امددع اضيأ " : ةدراسلا لوقتو

 ةفولأملا ةيسقطلا تاسرامملل ةيتمز ةراشإ انهو . ١ 4ص " تأديب دق حابصلا

 :اهوقو ع سردلا تاعاق نفود لبق حابص لك تابلاطلا اهب موقت يلا ةرركملاو

 ماح دزالل ةينمز ةراشإ انهو 7١ ص " ةداعلاك اههدرم يندتللا ورثيه راطم تاك ”

 الو تاءاقللا لزتفت ةروت نأ ىتح ءاتقو لك وأ موي لك راطملل فولأملا يطسنلا

 لع لختل ةيطمتلا ةينمزلا ةيدرسلا ىلع لدت تنارايع عدختستف اهعهرس يف فرست

 نع الشم لوقتغ <« تابسانملا هذه لكم ف لاقي نأ نكح يذلا رركملا دئازلا وشحلا

 اننيب تايمسرلا نم اريثك يغلأو اريثك دئانود ىرأ تحبصأو ": دلانودب اهتاءاغل

 . ۸س " هب يقلعت دادزاو

 تاسوقع اعرذ قيضت ةرون نأ ةديدعلا ةلئمألا لالعع نم حضاولا نمو

 - يعولا رايت كيتكت ىلإ احلت اهتأ مغربو < يكحلا ىوتسم ىلع ىتح را کلا

 تارابع يق ةرركلملا ةيبمزلا ثادحالا لزتنت اهنأ الإ - رارككتلا ةرثك ىلإ ليج يذلا

 . يطمتلا درسلا اته ىلع لدت ظاغلأو

 ةينمزلا ةموميدلا :اثلاش

 ةةومو فوهريم زئناه هدارأ يذلا ىنعملا كلذ ةينمزلا ةموهللاب ىنعي

Megerhoناليس وأ بايسناك نمزلا رايتحا « ةطاسبب نيعت اهنأ ثيح نم  

 ءبسحف ةددعتملا تاريغتلا و « ةعباتملا تاطحللاب نمزلا رابتععا زيمتي الغ < رمتسم

 ةسوعيللاو ةروريصلا وأ رمتسملا ناليسلاو ... ريغتلاو عباحتلا ربع رودي ءيشب لب
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 عادخلا رضاحلا ةربح تاموقم نم اهنأ ةيحولكيس رظن ةهحو نم ريتعت ام ابلاغ

presetةيحان فصو وه ةلقفللا هته لاحدا نم دصقلاو ١ هوسلل وأ 5مهمدك  

 عادلا رضاحلا نكل ء يظحللا نمزلا رابتحا يق ةموهللا وأ دادتمالاو عاستالا

 ضعب اقيسم يوجي رضاحلا نمض نمرلا ناليسس نأي ةراشالل كنذك لمعتسي

 ." رضاحلاو ليقتسملاو يضاملا ومن ريشت يلا هامتالاو بيترتلل ةيلوألا رصانعلا

 يسرلا درسلا : اهنمو ةينمرلا تايوتسملا نم ديدعلا ف ةموكيللا هذه حضتتو

 . يقفاوتلا ئمزلا درسلاو " يمزلا زققلا " رمضملا نمزلا درسلاو « فقوتملا
 تب ةينم زلا ةسوهرللا لكشت يلا هثماي وعسلملا ھل نإ انلق ول خلاين ها العلو

 اهيف ةيتمزلا تايوتسلا حضتتو ع ةياورلا هذه يل ازراب احملم لكشت يئاورلا صنلا
 : يلاتلا وحتلا ىلع

 : فقوتملا ينمزلا درسلا س

 اهتباصإ ةحيتن « ةيصخشلا نمز فقوت لوألا ؛ ناينعم هل يوتسملا انهو

 « كلا اذه دنع افقوتم نمزلا لعجو ةينمرلا ةموحللا اهدققيف < ءيحافم ثندعم

 مدقي نأ ديري يوارلا نأل ةيصخشلل نكاسلا درسلا ىلإ يوارلا ءوحب : يناغلاو

 ٍنيمزلا لسلستلا ئحري هلعجي هرودي اذهو « ةيصخشلا نع ةنيعم تامولعم

 افقوتم وأ « انكاس ةرورضلاب سيل فصو لك تأ ىلإ ةراشإلا حجو ء ثادحألل
 ينيمزلا لسلستلا ف فقوتي ال كرحتم فصو دحوي ذإ نيمزلا ىوتسملا ىلع
 . ثتىدحلا ةيمانيدل | نابع ارا نوكي نيج فالو ارمعسم لظي لب < ثدحلل

 يراربلا راجشأ " ةياور ف دئاسلا وه فقوتملا نيمزلا درسلل يتاثلا ىنعملاو



 يضاملا نم يدعاصتلا هاجاللا ق ريسي ةياورلا مز نأ نم مغرلا ىلع ذإ " ةديعبلا

 اهحجاوز ىتحو اهتلوفط دنع هي ترم ام ةرون درست ثيح لبقتسما ىلإ رضاحلا ىلإ

 فصتل درسلا نعم يف فقوتت ( ةروت ) ةيوارلا نأ الإ < ةضور اهتنبا اهيامناو
 هلصا وت مث يدرسلا نمزلا فقوتي ةظحللا هذه قو « ًاعراش وأ ةقيدح وأ ةيصعسضش

 دنتست اهنتألا ةياورلا ق ايساسأ انعب لكشي حلما اذهو . فصولا نم ءاهتتالا دعب

 ةيادب يف فقوثملا ئمزلا درسلا اذه تركي ام ًآبلاغو . اهجيسن ليكشت يف هيلإ
 اهتياور ف ةروت اهيلع دستعت يلا ةيسفنلا تاقيهملل كلذ عجريو ء لوصقلا

 ثالحأألا درس يف ءدبلل يسفتلا عييهلل ةباثمم ةيحاتتفالا يات ثيح < تادحألل

 ناك يفرغ يف " : عساتلا لصفلا ةيحاتتقا يف الشم ةياورلا لوقت . اهكيرحتو
 لك نيميب نيلياقتم افقو ذإ نيبشختم اناك « عوجهلل نيبهأتم نايقيرفإلا تايراخا
 ايهم هنكلو اقوم ايحراسم ودبي عضو لل اهب كلسمأ دق ةليوط ةبرح امهنم

 اهمامأو ةيضف ةلسلسب ةروطقم ةيحاع ةليق ةعيرأ امهفلحو ٠ عيحاقملا موجهلل

 يبتكم فر ىلع موي لك اهارأ نيلا دهاشملا نم دهشملا اذه ناك « نالرزغ ةثالث

 سونبألا نم نحص اهفلع ةيقيرفألا ليثامتلا نم ةعومجم اهارأ الف طسرألا

 , اص ” فرع ملا

 ىوتسملا ىلع هتكل يلحادلا ىوتسملا ىلع فصولا اذه ةيمانيد مغربو

 هذه ةرون فصتل يدعاصتلا يدرسلا نمزلا اهيف فقوت ةظح وه درسلل يحرانلا

 درستل كلذ دعب يدعاصتلا يدرسلا نمزلا قلطني مث ء اهتفرغ ف ةضبارلا ليئامتلا
 رمتسيو « ةدوعلل اهدادعتساو دلان ود عم اطاقتحاو ةلاسرلل اهتشقانم تاطحل ةرون

 أدب لصفلاف . دلانودل اهعادوب لصفلا يهتتي ىتح يدعاصت نمز يا درسلا
 . ثادحألل يجهردتلا دعاصتلاو كرحتلا أدب مث فقوتملا نيمزلا درسلاب
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 ع5 ينمرلا رزفقلا " رمضملا يبهرلا درسلا -9

 ةراشإ قيرط نع ءاوس ىرأ ةطقت ىلإ ةنيعم ةطقن نم نمزلا زفقي هيفو

 ددميوأ " تونسلاو مايآلا ترم : ًالثم لوقي نأك ةلمجوأ ةرابعب رفقلا اذه ياورلا

 يمرلا رفقلا ثدي نأ نكميو « ةيدرسلا ةيلمعلا يق اهز وات مت ولا ةيتمزلا ةدملا

 . قايسلا لالع نم مهفي هتكل ةرشايم ةيتمز ةراشإ نود

 قيرط نع ريبك دح ىلإ ىئيمزلا رفقلا ىلع ةفيلح لالد ةياور تددمتعا دقو

 يدلا ءزملا يف ةصانجو ةيتمزلا ةراشالا ةبتاكلا تمدختسا دقق اهمدع وأ ةراشإلا

 ملو ء ةياورلا نم ىلوألا لوصفلاك اريثك يعولا رايت كيتكت ىلع دامتعي مل

 رايت كيت ىلع اهدامتعال ةياورلا نم ةيئاهنلا لوصقلا يف ةراشإلا مدختست

 ريبغو ريشايمللا جولونوملاو ء ةيسفنلا تايعادتلا يف التم - ريبك دح ىلإ - يعولا

 ينامرزلا جاتتوملاو « رارمتسالا مدعو عطقتلاو ء ةيسقنلا ةاحانملاو < رشابملا

 ش . ملا ... يناكلاو

 ةدراسلا ةراشإ اهنم فقاوملا نم ديدعلا يف ةياورلا يف يمزلا زققلا ثدعيو

 " نوستريور " يزيلجالا ذاتسألا ةروص اهيلع ىعادتت ديحو اهسردم ضقانت ىلإ

 ديرت امدنع ًابنيأ زفقلا اذه حضتيو . ( ” س ةياورلا رظنا ) رتويبمكلا ذاتسأ

 فرهجاو ةعزتلاو تالحرلا مايأ تهتناو : الثم لوقتف انيعم اثدح زواج نأ ةرون

 . ۲ 5 ص 5 لمعلا عايأ تأديب و ايناطيربب

 اتسلج و" 1 < 4ص ” احابص يع تحتف تبسلا مايأ دحأ يف " : لوقتو

 مايألا دحأ يف ايزيناكلا تلعد " ۽ ۸۹ص " ةماعلا ةقيدملا يف مايألا دس ف
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 " بيتر اهرثكأ و لسم اهضعي مايألا تضم اذكهو ع ؟ . دص " انمامتها لك

 ومداد وسو ١-۹۳ ۳£ : تاحفصلا ق اضيأ نيمرلا زفقلا اذه حضتيو

 يلصألا اهتطوم ىلإ ةرون تلقتنا امدنع ةراشإ تود نيمرلا رفقلا دادزي مث

 رضالا نمزلا نم ثدحلا رفعي انهو ءدلاند ةروص رضحتست دهشم لك يف تادبو
 تا ےس ل: ماقرأ تاحفصلا يق اذه حضتيو ةينمز ةراشإ ت وح ليقتسملا ىلإ
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 ىلإ محري ئمزلا زفقلا لع ةفيلحح لالد دنع يئاورلا كليتكتلا دامتعا لعلو

 :يعولا رايت كتينكت ىلع ريبك دح ىلإ يئاورلا ءاتبلا دامتعا : لوألا + لماوع ةثالث
 ةينف لئاسو يهو يتامزلا جاتنوملاو . يناعملل رح يسفنلا يعادتلا ثيح نم

 اهدرس يق ( ةرون ) ةدراسلا ليم : يناشلاو . يمزلا رفقلا ع ويش ىلإ يدؤت
 ةليوط ةينمز ةرتف تدرس اهنأل ديدشلا فيئكتلاو ييمزلا لارتالا ىلإ كثادحألا

 يف ءاوس ةيتمزلا ةرتغلا هذه يف اهتشاع يلا ةيتايحلا تاريغتملا لك اهنمضت نأ ديرتو

 ىلإ جاي هرودب اذهو ( ندنل ر اهتاسرد ناكم وأ ( ةمودلا ر يلصألا اهنطوم
 نإ : تلاغلا و . تاريشتلا هذه لك درست نأ عيطتست ىتح ةديدع ةينمز تازفق

 ةمزال لكشت ال اهنأ ةيتاكلا ىرت ةئيعم ةينمز تارتف زواجنت ةينمزلا تازفقلا
 . يدرسلا نمزلا اهروامت كالفلو قايسلا يق ةيساسأ

 : يقفاوتلا ينمزلا درسلا ا

 فيلد



 عم ةيروعشلا تالاحلا قفاوت يف اذه لثمتيو . حيحص سكعلاو « ثدحلا لوطي

 نمزلل اعبت وأ « ةيروغشلا تالاحلل ًاعبت ئطبيو يدرسلا عاقيالا عرسيف درسلا

 ترتقملا درسلا نأ دج ثيح ةياورلا جيسن لك يف حضتي ىوتسملا اذهو يسفنلا

 عطب عم ققاوتت ىتح ةلمحلا هيف لوطت يسفتلا ملالاو نزملاو ىسألا تالا

 لوقت « ًافيطب يدرسلا عاقيإلا يتأي يلاتلابو ( ةرون ) ةدراسلل ةيروعشلا تالاحلا
 ةزاحإ اهطالمع تذحأ ايه ىلع ةييصع رهشأ ترسو " : ليثمتلا لييس ىلع ةيوارلا

 بولسا دقحتو قورشو لصيف عم اريثك رجاشتت تناك و ء بتار الب عاعل

 وأ امهرييغت نع هزجعل تاذلاب امهنم ايوره ناك دمحأ رقس نأ اهروعشل امهتايح
 نمزلا ةعرس نع ريعت امدنع رجالا بتاحلا فو .1 ۳٠ص " امه امك امهوبق

 يه اهو <« ةعرسو ةسالسب مايألا تاحفص رمت ًاتايحأ « مايألا ترمو : لوقت

 فصلل ديدح لويرم اهتئازعع يلو ء ديدح ءاذح اهريرس بئاجيو مانت ةضور

 . 15 5ص" يناثلا

 لبق دلانود اهعادو ةظحل اهريوصت يف اضيأ نيمزلا قطابتلا حضتيو

 ضفختم توسعب ملكتي وهو ىقألا ف قدمي دئانود " : لوقت تدنل اهترداغم
 هذه لعل < 45 ص * فتاه كالسأ ربع ثدحتن 'دتأك و قفألا ىلإ رظنأ انأو هييحأ

 ىسألا تالاح نع ربعي يذلا ءيطبلا ييدرسلا عاقيالا ىدم حضوت ةلسملا

 ةجهبلا تاق روصت امدنع يدرسلا عاقيالا ةعرس دحج ضيقتلا ىلعو « قارفلا و

 . دلات ودي اهئاقل ءاتثأ اهرمغت يلا حرقلاو ةداعسلاو

 : ينمزلا هاجتالا :اعباو

 :لوألا + نييوتسم يف ةديعبلا يراربلا راجشأ ةياور يف يمزلا هاميالا لثمتي

 78 يلمعادلا نمرلا : يتاثلا و 1 يحجراخلا نم زلا
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 نم يحرانلا اهلكيه نمزو ةياورلا ةباتك نمزب ىتعيف يحرانللا نمزلا اما
 الإ ةياتكلا نمز هيلإ بستن انيرات ملعن ال اننإف اهتباتك نمز امأ ةياهنلا ىلإ ةيادبلا
 ثدنللا ادبي ثيح يرئاد نمز اه يحراتلا راسلا نمزرو ١91557 ةنس رشتلا خيرات

 ىلع اهترجح باي اهقالغإو دلاحو ةرون فالح يهو ةنيعم ةطقن يف يئاورلا
 امأ . ثدحلا سفن دنع يهتننو ٠ بابلا قرط مغرب دكلاخل اهتباجتسا مدعو اهسفن

 نم سوكعماللا هامتالا ف ريست اهنإف ةياورلا ف ىرحأل ةطقن نم كثادحألا ريس

 ىف ةتبا اهبامتإو اهحاورب يهتنتو ةرون ةلوفطب ًادبت ثيح « ةياهنلا ىلإ ةيادبلا
 . لبقتسملا ىلإ رضامملا ىلإ يضاملا نم ريسي نمزلاق . ةيثادتبأللا ةلح رملا

 لمغادت ثتيح نم ,لعادتي انتهز ناك دقف كثادحأللل يلعادلا نسرلا اسا

 ىلع ةياورلا اهيف دمتعت يلا تاظحللا ا ةصافجو « ليقتسملاو رضاحلاو يضاملا

 ٍ يسفتلا يعادتلا

 : تاذلاو نمزلا :اسماخ

 ةصاخشو رصاعملا عادياللا يف ةيتاذلا انألا هحاوت نيلا تايلاكشاإلا شا نم

 رثكأ نم يعولا رايت ةياورو . نمزلاو تانلا عارص يه « رعشلاو ةياورلا يف
 روعشاللا يف ةقرغتسم ةياورلا تتاك املك ذإ . عارصلا اذه نع اريبعت تاياورلا
 لالد ةياورو . نمزلا عم اهعارص يف ديقعتلا ةديدش تاذلا ةروريص تناك املك

 قطنمي يذلا عونلا نم اهنكل « روعشاللا يف قرغتسملا عوتلا اذه نم تسيل ةغيل
 قايسلا زاكترا نم ىتأتي ماكحالا اذهو . ةمكح ةينمز ةيلدح قفو يناورلا يكحلا

 ىلإ ةياورلا لوأ نم ةرون مزالي يذلا رتويبمكلا زاهح : ىلوألا ؛ نيتزيكر ىلع
 يلاتلابو « ةيلبقتسم وأ ةيضام ثادحأ نم اهيلع ىعادتي ام لك هيف لحست اهتياهن
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 ىلإ ةمظتم ةرون ىلع تءاح تايعادتلا نأ . مك يدعاصت هاما يف نمرلا ريسي

 ىعادتت ثيح « ةملتتملا رك ذثلا تاالاح ىلع ةرون دامتعا : ةيناثلاو  ريبك" دح

 رك ذحف . يضاملاب اهرك ذي رضاحلا يف ةروصلا ىرت املك" يضاملا روص اهيلع

 دلانود ةروص رضحتستو يبرعلا ذاتسألا ةروص رضحتست امدنع يرزيلجنالا ذاتسألا

 يي رظحن ال مث نمو جاوزلا ةيغب دلاحو « يمألا لحرلاو < مساح اه مدقتي امدنع

 ريعت يبست عارص هنكل ٠ نمزلاو تاذلا نيب افينع عارصلا توكي نأ كيتكتلا اذه

 ةلثمتملا ةيمرلا ةموقنلا ةروصك ءراصلاب تاذلا اهيف رعشت يلا روصلا ضعب هتع

 اتل درست امدنع ةيسرلا ةروريصلا هذه ظحلتو ةرجملا وأ ةرئاطلا وأ ةرايسلا ف

 ةموهيدلاك تراص ىتح اهتايح يق اهتداتعا يلا ةيمويلا اهسوقلعو اهتلحر ةرون

 ريع ةرايسلا انب ريست ” :ليثمتلا ليبس ىلع ةرون لوقت يهتنت ال لا ةيدبألا

 اجمل يع بحر دري سس SEE ديس مرح

 ةرايسلا تناك نكلو .. ايرقت ايموي ثدي دهشلل كلذ ناك « ةريغصلا نيس

 امور دا تاکو ےک ےک وا واوا
 .ةسمشملا ج راوشلا كلت ريع يدح و ةرايسلا يب ريست

 دعب ىتأ يذلا قئاسلا لديتو ( نآلا ر كلذ دنم ارارم ةرايسلا تلدبتو
 ملعم لعف امك « ةثيدح اليف اكس نأ دعب هسفت انتيي لدبتو قرطلا تلدبتو يبأ

 نم اماع تيهنأو ةعماملا تيهنأ نأ ىلإ ةرايسلا يب ريست انأ امك تللظغو « سانلا

 . ١ ص " كلذ دعب ام ىلإو اهي لمعلا

 لحاد اهراصح نم يتاعت تلظ تاذلا ناك رعشي صنلا اذه لمأتي نم تإ

 ةليط اهيف ةرصاع لطظت ةرايسلاق . بعكلاب ةياهنو ةرايسلاب ةيادب ةعبرألا ناكرألا
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 هشبت نم دمت ال اهبتكم ناردح نيب ةرصاخ لظتو < اهدعب امو ةيملعلا اهتلحر

 محازتي ام امام ملعأ ال " : لوقتف رتويبمكلا زاهح ريغ اشامآو اهمالآو اهاوكش

 لماتآو يرايهناو يعرسمد هيف ىرأ وأ بمكلل ف يئسعأ نأو يلقع يف رعاشملا نم

 هس " ةنكادلا رتوييمكلا ةشاش ىلع ةأرملا كلت ةروص

 ةموعيدلاو تالا عارص حضوت اضيأ ةياورلا يف ةدراولا تاريبعتلا ضعبو

 ىعح “ اهطوق ف كلذ حضتي « اهتاذ نع ةييرغ تاذلا تحيصأ نأ دعب ةيتمزلا

 ميبتعأ انأو " « " ةأرملا كلت ةروص لمأتأ " ء " دبألا ىلإ رمتسيس كلذ تأ تسل

 . " بتكلا يف

 عم لصاوتلا اهنادقف نع ًالضف اهتاذ عم لصاوتلا دقفت امدنع تالا نإ

 ضيارلا زاهمجلا ريغ اهاوكش هبت ام دجال و < ءاوطنالاو ةلزعلاب رعشت ذقنيح رخآلا
 يف ةيتاذلا اهتتوتيكل ظفاحللاو اهرارسأ ظفح ىلع رهاقلا ديحولا وهف اهترحح يق

 . ةيدبألا ةروريصلا عم اهعارص

 ابروأ يف نوكي اهقالطنا نأ تاذلا مهوتت ةمرعيدلا راصح نم ج ورحللو

 اهنكل . دلانودب طابترالل اهقوت لالحخ نم ءاهراصح نم تاذلا ررحتت ثيح

 يف دلان ودل ةرون ركاذت كللذل « ققحتي ال يذلا يملا ملحلا ةياشم. كلذ نأ كردت

 يبررألا ملحلا نيب ناتشو . عقاولا يه شيعت امتيب لاح ىتف هنأ فقاوملا نم ديدع

 . اهرصاعي يذلا يبرعلا عقاولا و ةروت هيلإ قوتت يذلا

 تاذلا رعشت دقيح و < عقاولاو ملخلا نيب ةرقاح ةياورلا لاوط لظت كئذلو

 لاح لل يبررألا مالا ملا نم دترت امدنع ةصانش و عايضلاو ة_.مدعلااب
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 تدارأ يلا تايصخشلاب مدطصتو . يبرعلا ضقانتلاو جاودزالاو راسكنالا

 امدنتعو . اه يير ال ةيبلس وأ ةلهاج وأ ةعئاض امإ تايصخخش يهف اهتم جاوزلا

 يلا ةيملعلا اهتاداهش غ رت ريغ كلمت الو  اهدض عقاولا فقي مهب نارتقالا فرت

 علطتت ةلظحللا هذه يو .اهنئارس ق اهب ىقلتل رادحلا ىلع نم اهيلع تلصح

 معرب . نامألاو بحلاو «قدلا اهحنمب يذلا < ييروألا ملحلا زمر دئات ودل

 هتكل . ةيلاع زحاوحو ًالابحو الالت امهنيب نأل ققحتي نل ملحلا اذه نأ اهكاردإ

 زاهح مامأ ةاحانم ةلاح ف لوقت هيلإ علطتت يذلا يملحلا جذوسلا لظي

 ء تأشلا ليلق اعيش لإ مدقي مل هسفت يلع ضرع ذإ دلانوح نأ ملعأ " :رتويبمكلا

 يلا سوفنلا نم ملاع يل ةفافش ةيقت اسفن يل مدق نمثي ردقي ال اعيش يل مدق امهتإو

 دقو تلمكأ مث ةعمد تحسمو . ةريثك ىرعأ ءايشأ اهثولتو ةينانألا اهبوشت

 . نيتيبحأ امك نبع نم دحأ نل نيتأ ملعأو : ًايصخش دلانود ىلإ باطلا لوحت

 ةرم لإ رظنيس ادحأ نأ نطأ ال . اموي ل اهتيأر يلا ةكلملا كلت دحأ نلعجيال دق

 < ةدحاو ةرم ثدح كلذ « تنأ تلعف امك اهب عرغيو يحاور ىلإ ذفتيف « ةدحاو

 يلاحأ الو اريثك كردقأ نينأ كرايحإ عيطتسأ نثيل ء ةيناث ثدي هبسحأ الو

 يطخت نع رحعأ ينوك الإ كنع يتدعبي مل هتإو ۽« كتببحأ امك كريغ بحاس

 . ٠١ ”ص" اموی كلتربحعأ امك زحاوتملا

 علطتت ملح دئاتود يف ًالثمم يبروألا جذومتلل علطتلا اذه نأ حضآولا نمو

 .اهعقاو عم ققاوتي ال ملحلا اذه نأ ىرت عقاولل دترت امدنع اهنكلو ةرون هيلإ

 طبتري اهلقعو « يبروألا ملحلل ملطتي اهبلقف « ديدش سفت قرع ي لظت كلذلو

 «لقعلاو بلقلا نيب ةيعارصلا ةيلدملا يكف نيب ةقزمم تاذلا للتو ليصألا اهعقاوب

 نم نينثا جاوز ريتعأ يسفت ةرارق يف ئنإ " : يلقعلا عقاولل دترت امدتع ةرون لوقت
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 ةطقنلا هذه تزواجت ولو ء داح ريغو يعيبط ريغ احاوز نيتقلتنع نيتيرشب نيتلالس
 لاو ء هسدقن ام لك تدبت يلا رايدلا كلت يف ًالافطأ يبرأ نأ عيطتسأل تنك ام

 نإو يعم اته ديألا ىلإ ةايحلا قيطيس دلاتود تاك امو « ءيش لك يف انع فلتخت

 . ۱۰۲ ص ا" هنید ريغ

 تاذلا تيتغتل اردصم ةروت يعو يف نماكلا ضقادتلا حبصي مث نمو

 لظت ذإ . ةيديألا ةروريسصلا يق تابوذلاو يشالتلاب اهروعشو اهتيمدعو اهقزمتو

 نيبوأ « عقاولاو ملحلا نيب وأ < نوكي نأ بجي امو نئاك وه ام نيب ةتتشم تاذلا

 اهعتاوو اهبلق ىلع اهلقع تححرو تركف ةرون نأ مغريو ءامتناللاو ءامتتالا
 ةليمح ةعيطلاو لزانملا تإ “ : لوقت تيح ءامتنالا مدع ىلع ءامتنالاو اهملح ىلع

 الو ء اهيلإ يبمتنأ ال ٍنينإ ١ نيطو يق نيتأب يترعشت ال اهنكل « ةبالح لب ء انه
 ةئيب يل تمر ولو ء اهيلإ ءامتنالاب رعشأ ال ءايشأ ملاحلا يملاع نمضأ نأ عيطتسأ

 . ١1ص " اهيف تأشت نیلا یب تناكل مالحأ

 تلل ةرون نأ الإ هب حيرصتلاو ءامتنالا اذه نس مغولا ىلع هنإ لوقت

 انل زوجي انه نمو « هيحو دلانودي ملت ندنل نم اهتدوع دعب ىتحو ةياورلا لاوط
 سيلو « عقاولا ةيمتح هتضرف يلقع ءامتنا يلصألا اهنطومل ةرون ءامتنا نإ لوقن نأ

 لاوط تاذلا هشيعت يذلا قرألا ردصم وه اذه لعلو . تاذلا نم اعبات اييلق

 هحضحقا يلاعتفا لح وهو طقف ةياورلا قرو ىلع ةيضقلا تلح اهتأل « ةياورلا
 . ةيلقعلا ةر ورضعلا

 اذإو . اه ةياهن ال يلا ةيدبألا ةموعبللا يف عايضلاب تاذلا رعشت اته نمو

 لحرلاب تينع دق برغلاو قرشلا ةيضق تلوادت يلا ةيبرعلا تاياورلا ملقعم تتناك
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 ةيبرع ةياور لوأ يه هذهف « هيلإ يه علطتت وأ ةيبرغلا ةاتفلل علطتي يذلا يقرشلا
 .اهيلإ يبرقلا قوتيو يبرغلا لحرلل علطتت يلا ةيقربشلا ةأرماب تينع - ملعآ اميف -

 ةبتاكلا نأ ول ١ اقيمع ًايراضح ًادعب ةيضقلا هذه ذحأت نأ نكمملا نم تاک و

 .هزواحتت نأ تود تاذلل شسلما يتايحلا عقاولا دصر دح دنع تفقو

 كورم نهه رل ةع فارم
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 رشماوهلا

Harry shaw., Dictionary of Literary Terms.p. 315-316 -5 

E. Fischer, 8. 127-108 

The mecesity öf art. 
 —

 .E عزم دمع,

 ٣~ ۷ص ةرصاعملا ةياورلا يق ةآرلل ةروص :يداو هط.د ١  ۲بفراعلل راد ء 4104 ١

 بف راعللا راد ‹ ١١ص عاديالا يف ةيعقاولا جهنم ۽ لصف حالاص د: رثغتا =۴

 . ۹۸. ةنس (؟ زط

 . 7١ص هسقن - ت

 راد ؛ ةه هالرص ةئيدحلا ةببرعلا ةياورلا اماروناب « جاسنلا دماح كيس كاك

 . ١۹۸٠ ةنس (ا١زطط فراعملا

Emile ةداو The Experimental Novel, From Critical Theary Since Plato, 2 قولا 

 . 2١ص ييدألا دقنلا خيرات رجوم : لوه نونربق -۸

 ۹۸+ بالا ةعيه۷ ۹ صءةرصاعملا ةيبرعلا ةياورلا تتاهامتا: يقرولا ديعسلا. 5-9

 راد « ۲۷۱ ص ةادالاو ةيؤرلا وفم بيخ : ردب هط نسخا دبع .د ٠-

 . ۴رط فراعلا

 ١ ١ - ۸ص يليلخلا ماحح : ظوفحم بيج .

 . ۲۸۳ص قباس ۽ ردي هط نسخا ديع .د 5

 4١. ص قیاس ردصم : ظوقم بیج - ۳

 . 5۲س هسفت ‡ ١

 . ۳٣۳۹ ص قیاس : ردي هط نسخا ديع .د = ت

 . ۹ ۷-۹ ١5 سس قدملا قاقز : ف وش بيحب -5

 = تالت + ص ةسقن - ۷ ١
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 . ١ 1 ۳۲ س ةسفت = ۸

 ٩ ١= ص قباس : ردب هلخ نسخا دبع د 555 .

 . "اص هسقت ردصملا . ٣-

Marx, K.Engils F,. Sur la litterture et L"art, Paris, 1954 P 133 2 رظتا -۲ ١ 

 ۷۲٣ س قباس عجرم : ليضق حاللص شف =۴

 عرق باتكلا ةقيه + ةرصاعملا ةييرعلا ةياورلا تاهامتا : يقرولا ديعسلا .د الام

 . ١ 4 ال-١ ص 1۹۸۲ قبس ةيردنكسا

 . ۸۷ص مارحلا :سيردا فسوي -* 4

 , ۲-۲۸ ۷ص هسقن =۲

 . 2۷١ص قباس عجرم : يقرولا ديعسلا .د -+

 57 - ۲٦ص امايت نورئاسلا : يواكم دعس ١ .

 ل 5 7” ص هسقت - ۸

 , 55 نه ةسغت -955

 يسئاورلا عاببالا ةلكشم لوح تدقع يلا ةودنلا ف يتاطيغلا لوق : رظتا ٠

 . ١53765 ةنس سرام لوصف " ةلمج تايتيتسلا ليج دنع

 . 47ص ةروسالاو قوطلا : هللا ديع رهاطلا ىيحي -

 ةيملاعلا تادقتعلا ل ةلحر ضرألاو ءامسلا : ويعش بيد دم .د : رظنا -##»

 . ه7 ص ١985 ةنس لوألا نوناك يبرعلا ركفلا ء يروطسألا لاينلاو

 , ةد ص ةرودتمشلا : مساق ليلحح دممع -۳

 -4-419 75-5 تاحفص خيشلا دملا ركسع رقك يف سائلا ةياور : رظتا 4
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 . TIE كراسات ع هع 1 — 1د

 ةيثا لا رصانعلا ء كوربم نمحرلا دبع .د / رظنا يئارتلا لكشلا لوح ديزملل ےک ےہ

 4۹4١ ةنس فراعملا راد ء اهدعب امو ۲۴۳۴س ةيبرعلا ةياورلا ا
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 رسماخلا تحبملا

 روسميت لد عش کټ

 ينزاملا ميهاربإ

 نيسح هط
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 رومبت دومحم





 رومبت ةفومحم

)١( 

 : ةفافثلاو تاشنلا

 دهسأ ةمالعلا موحرملل ثلاقلاو رغصألا نبالا وه روميت دوم

 رصنع مهنم داركألاو « داركألا ىلإ بألا ةيحان نم هبست يهتني ءاشاب روميت

 روميت ةرسأ نأ عقاولا نكلو « كلذ مهنم نوبصعتلل ىفت تإو + برعلا ىلإ يهتي

 ديسلا نب روميت اشاب ليعامسا نب اشاب روميت دمحأف . داركألا برع نم ردحنت

 تناك" ةيدرك ةرسأ نم هنأ " برعلا بعل " باتك ىف ءاح فشاك روميت دمع

 نع فرعيالو « لصوملا ةيالو نم ناتسدركي ةدلب يهو ( نالوح ةرق) نكست

 فشاك روميت دمع وهو اهدارفأ دحآ تأ ىوس ليصفتلاب ءيبش ةرسألا هته

 . يتامشعلا شيملاب ىحتلاو هيععأ نيبو هتيب عقو ماصع رثإ اهقراق

 وجع روم هتيْبَأ ام ىلع ًادامتعا يبرعلا مهلصأب ةرسأألا هذه دارفأ رححاغتي و

 نم امهريغو ناكلخ نباو يلكلا نباك مهوققحع هب مزحو دركلا لاصأ يف برعلا

 ءامسلا عام نب رماع نبا ( ءايقيزم رمع ) لسن نم مهنأو ناطحقب مهيسن لاصتا

 ةقللا بتك نم هعضوم يف لصفم وه ام ىلع نيرعغآ لوق يق تويئاندع مهنآ وأ

 ام ىلع فرشلا ةهح نم رمخآ بسي ةبورعلا ىلإ تمت ةرسألا هذهو . خيراتلاو

 كوكسلاو قاروألا يف اهدارفأ ءامسأ دورو ةلع وهو فلسلا نع مهفلخ هلقني

 . ع ديسلا ر ظقلب ةنورقم ةمدقلا
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 ءافطصا يذلا يلع دمع دانحأ عم رصم ىلإ قشاك روميت دمحم مدقو
 ل و ةدايقلا بصاتم هب غلب ىتح شيلا بتارم يف هعفدو رصم هل تصلح نيح

 كاذ ذإ ةيرصلل دالبلا لامعأ نم لامعأ ةدع هالو لب ةيدتحلا ىلع هرصقي

 كلت هكرت دعي ىتح هب بقلي ناك يذلا فشاكلا بقل همزل اهنمو ( ةيفوشكلا)
 . لامعألا

 اهدلاوف ةيقيرغإو ةيسكارش ءامد نم جيزم اهكورع يف يرحيف مالا امأ
 دوس انييدأ دحج روميت اشاب ليعامسا قيدصو ةيلحادلا رظان اشاب ديشر ليجخأ
 نيح هرمع نم ةئماثلا ف وهو ملسأ ًاينانوي ايقيرغإ ناك ديشر دمحأو ٠ روميت

 عضولا امهعمج ىلع دعاس ةيسكرش اهمآو . كارتألا ءاسؤرلا عم رسم ىلإ رضح
 ناتسك رتو زاقوقلا ىلع نيطلستم كارتألا ناك دقف + نيملا كلذ يف يسايسلا

 . ةيس ورلا ناتسك رت ةمصاع دنقشط و

 ۽ ةنلشتش " ةداعسلا برد " يح يف " روميت دوم " انیدآ دلو دقو

 همهاد دقو . ةيوناثلا ةيماطالا و ةيئادتبالا ةيرصانلا ةسردم لوألا هميلعت ىقلتو

 ال لزتملا قيرط نع ايرولاكبلا ىلع لوصحلا ىلإ رطضاف نسلا كلت ف ضرملا
 ضرسملا نأل اهب ةساردلا لمكي مل هنكل و ايلعلا ةعاررلا ةسردهع ىحستلا مث . ةسردملا

 ةرازو فئاظو.ىدحإب قحتلا ىتح هضرم نم ّليأ نإ امو . ىرحأ ةرم هقحال

 اهب ككمف ةيحرانملا ةرازو ىلإ اهنم لقتنا مث ةلماك ةتس اهب ثكم ثيح ةيتاقحلا
 صلعأو ء ةلضفملا هتياوه امهف « ةعارقلاو بدألا ةساردل عطقنا مث < رهشأ ةئتس

 يشت ةريبكلا ةرسألا تناك و < هلك هسفن ىوهي هيلع لبقأف بدآلل روميت دوم
 « ةيمالسسإ ةيبرع ةينطو هتعزن تناك روميت دمحأ هدلاو نکل « ةيبتحأ ةأشن اهينب
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 تدهأ دقف هيلع لبقتو بدألاب لفتت هترسأ تناك دقف « هتأشت قا اذه رثا دقو

 نمو بتكلا راد ىلإ فراعمو بتك نم هيوت ام لحب " ةيروميتلا ةنازفلا " هترسأ

 مهراد دصقو ا ةيروميتلا ةشئاع يهو رعشلا لوقت ةرعاش ترهظ ةرسآلا هنه

 تناك دقف < نيقرشتسللو يبرعلا نطولا راطقأ نم نيركفملا و ءابدألا نم بديدعلا

 يطيقتشلا خيشلاو ء هديع دمحم خيشلا لثم نيركفلا نم ةبكوك رادلا هذه مضت

 يرشارعللا رعاط خيشلاو ءاضر ديشر خيشلاو « يدورابلا ىماس دوسمغو « رييكلا
 . معريغو < رضح خيشلاو

 ٍقاقثلا هيعو ةدايزو هكرادم عاستا ىلع انبيدأ تدعاس ةفييلا هقس و

 تاباتك ىلع علطي دعأ لب بسحق ةديبرعلا ةقاقثلا دنع فقي مل و يعاديالاو

 حداصلاو . ةنمو ةليلك أرق هنأ امك . يسورلا فوخيشتو يسترقلا تاسبوم

 ةحنحألا ةصانعغو ناربحجو ؛ يطولقنملا تاياتك و < ةليلو ةليل فلأو « مغابلاو

 ةرسكمملا

 ماشه ني ىسيغ ثيدح ةءارقل روميت دمع هوحأ هدشرأ دقو

 ۽ تفيوسو ليتسو ربكيد لامعأ ضعب أرقو اهريغو ء لكيط بنيزو :يحليوملل

 اميسالو يسورلا بدألا لضفي ناك هنكلو وزورك توسئب ور بحاح وقيدو

 هذه لك و.« فینحروتو يكر وج ميسكمو « يوتسلوتو يكسفي وتسد لامعأ

 ىلع همرعو هتيقادصم تدكأو يركفلاو يعادبإلا هيعو يف ترشأ تاباتكلا

 . ةيمسصقلا ةباتكلا

 هيعو ليكشت يل ةيكرتلاو ةيزيلجتإلاو ةيسنرفلا هققاقث هتدافأ دقو

 ةفاقث نأ نع ًالضق ء ةيكرالاو ةيزيامنإلاو ةيسترفلا ديب ناك دقن « يعادبالا



 دقف « ةيسترقلا ةفاقثلا ىلع عاالطإلا لإ اريك هتناعأو ةيسئرف ةفاقث تناك هتحوز

 رقت يهو « ةيلقعو ىوتسم هلدعت هتحوزو نيرشعلاو ةسمانلا يف وهو جوزت
 يلزات امعادحإ : نسبا ةايحلل جاورلا اذه ىلععأ دقو « ًاناينحأ هقيستل ىعح اريك

 مرح ةيروح ا ا ا مرح روميت
 . ملهكوتسا يق رم ريفس حوتفلا وبأ يماس ديسلا

 ليكشت يف رثألا ريبك هل ناك ةيبعشلا ةئيبلا عم روميت .فطاعت نأ امك
 بابو يكسوملا نيب عمي يح وهو ةداعس برد ف يف اشن هنأل يصصقلا هيعو
 فئاوطلا نم ًاتاتشأ عمجي هتيبعش يف ليصأ يملا اذهو ء ةرهاقلا نم قلخلا
 جمدناو « فتح لك نم فرا بابرآو راجتلاو عانصلاب لقاح وهو «تاكفلا و

 نيع " ةيحاض ىلإ هترسأ تلقتنا مث . ابصلاو ةلوفطلا دهع لل يلا اذه يب روميت
 تداع كلذ دعبو مظنو عاضوأ نم فيرلل ام لكي ةيغير ةايح شاعف " سش
 دهعلا كلذ نا هتطقي ناك نيطو يح وهو ةيملحلا يح تنكسف ةرهاقلا ىلإ هترسأ
 . هالا يوذو نيفطظ وملاو ءاملعلا نم تائف

 ” : لوقي كللذلو هصصق يف رثألا ريبك اه ناك اهريياعم لكب ةئيبلا هذه

 دقو ةيصصقلا ىك يف مهروص تعسر نيذلا كعلوأ تروصت ول ينأ قحلاو
 برد يق رطخج اذه . مهنطاوم ىلإ مهقيرط نوسملتي اوقلطنال ةايحلا ةحفت مهتسم

 يح يف هتيب قرطي كللذو ء سمت نبع ف :اهلعأ نع لأست هذهو « ةداعسلا

 . " ةيرقلا ةحاس اهب غلبيل راطقلا بلطت كللتو ءةيملحلا
 افشتكم يفلح تسفتلا امدنع " : ريغصلا نوعرف هتعومجم ةمدقم يف ًاضيأ لوقيو
 لوألا : ابتاك ييوكت يف تلمع دق ةيساسأ لماوع ةعبرأ ىرأ ١ يتايح يضام



 ريثأت اه ناك ةصاعخ ثداوح كلاثلاو يحأ دمحم يناثلاو ء روميت دمحأ يدلاو

 نوكي نأ ريدج يدلاوف . يتاعلاطم ريحألاو عيارلاو « يتايح ىرتج ليومت ف رک

 ةعلاطملا لإ ببح و ةأشنلا ذتم يتدهعت دقو « ةياتكلا تالهؤم نيثروأ دق

 يه يتاملاطم مث يتايح ثدلوح و « هاكذأو بحلا كلذ بذه يصأو ء«فيلأتلاو

 "  ةيبدألا يتايح يق نآلا اهمن”رتأ يلا ةهحولا كالت يل تنيع يلا

 فهر ايهدأو اطيسب اناسنإ رومي نم تلعح ةيفاقثلا ةأشلا هذه

 اشابلا " وأ يتويلملاب هيقلث رم رشتي ناك دقف « ءاطسبلا هام ساسحالا

 ف لح رانأاخنإو ءاشابانأ الو ريتويلم انأ ال : الئاق روثيو " بيدألا

 ةايحلا فلأي ال ناك دقو نطولاو نفلا مدخي " روتسم " لاح

 ىلإ اموي بهذي مل يذلا هدلاوب ايسأتم تاكو « ةبكرتلا ةيطارقتسرألا
 ةيقرستلا ةطيارلا ءاشتا ف مهسأ نم لوآ هوبأ ناكو + يلع دمعت يدان

 مطعم دش نأ ابيع سيل كلذلو . نيملسللا نابشلا ةيعمج اوسسأ نمم وهو

 الإ ةيطارقتسرالا هتأشن مغربف . ءاطسيلا سالا نم ةيصصقلا هتايصخش

 . هفئاوط لكب عمتجلاو نطولاب ىنعت يلا ةينطولا ةيطارقتسرالل يمتني هنأ

(>") 
 : ةبففلاا لحارملا

 ةصقلل هتاباتك ف ةينفلا لحارلا نم ةعومجم روميت د همش رم

 ۽ ةيديلقتلا ةلحرملا : امهو ةيبدألا هتايح قف نيتحرم مهاب ىنعن اننكل ةريصقلا

 . ةيعقاولا ةلحرملاو

 تق



 ١ - ةيديلقعلا ةلحرملا :

 هتقبس يلا صصقلا يكامي نأ روميت دوم اهيف لواح يلا ةلحزملا يهو
 ةعئاشلا وأ < نويبروألا باتكلا اهبتك يلا وأ روميت دمحم هوععأ اهيتك لا ءاوس

 يلا " ةعح خيشلا " هتعومجم صصق ف كلالذ نم حضتي « ميدقلا ثارتلا يف

 نويعلا هارتام " روسيت دمع هيحعأ يصصقل ىدص تتاك " ,

 لوقي كلذدل ء كادحألا ضعبل ةيقيزيفاتيلا ب ةيلايخلا ةطاعملا ىلع هدامتعا فو :

 لماع : نايرهوج نالماع نعزانتي - ةيبدألا يتايح رجف ذتم - نيتدحو "

 يسبأ نع . روطتلا ةنس ةاراممو ديدحتلا لماعو « هب دانتعالاو ميدقلا ىلع ةطظفاحما

 لماعلا عمري " رومي دمحم " يصخأ ىلإو ء لوألا لساعلا تثرو * روميت دمج "

 ثارت ءايح] لييس يل اعسو رحدي ال ةغلل ةيمحلا يوذ نسم يبأ ناك « رحآلا

 بدألا نم لهت ًاتانف ًابيدأ ناك دقف ” روميت دمحم " يأ امأ e ب رعلا

 فتع اميف هعالم تنابتسا ا لا ةيمر وألا ةفاقتلاب رثأتو « لهتام يسترفلا

 " . تايحرسمو صصق نم أاشنأ اميفو « تاوعد نم

 دستعت ةلحرلل هذه يف روميت دومحم اهيتك يلا صصقلا نأ دج كلذلو
 " هتاغلوم يف احضاو كلذ ادب دقو « هتقبس يلا جذامتلل ةاكاحاو ديلقتلا ىلع

 ةد حتا", لوط مع" ع" نيج جل
 تناك دقف « ديلقتلا قلازم نم لخت مل بتاكلا دنع ةلحرلل هتهو

 " باتك روميت دومح أرق دقف . ةيعقاولاو ةيسنامورلا نيب هدتع ححرأتت ةيصخخشلا
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 طاغألا باتكلا اذه يف ىأر هنأل هيف تايصخشلا ريوصتي رثآتو ". ةليلو ةليل فلأ

 ساسألا لماعلا وه لايتملاو : ليختلا ةبهوم ءامنإ ىلع بتاكلا دعاست لا“ ةيئارعلا
 ةيسنام ورلا هحعرنب رثأتو يطولفنملا تابا أرق هنأ امك ٠ يسع عقلا فيلأَعلا 3

 ءارعشلا ضعيب هرثأت نع اللصق . هصصق ق ةينااج ولا يتارملاو سلسلا هيولسأو

 كانحاللل هريوصت ىلإ ىدأ هرودب اذهو . رجهملا ءارعش ةصاعع نييسنام ورلا

 ةسمئام ورلا نم اهئرم هصصق تاج كلذلو  ايستامور اريوصت تايسهشلاو

 . ةيعقاولا م

 ةايج ةلصتملا هيناسنالا تاعوشوملا ةملاعه يع ةلح رملا هده فو

 ىلإ هتعرت كلذك و ؛ هصصق ل ريبك دح ىلإ هلغشت ةبيلحلا تناك و ةيسصضشلا

 راصتنا " هصصق ف كلذ دج هتاهامتاو هفوفص ىتشب هنع رييعتلا و عقاولا ةرياسم

 ." اهريغو « طيبعلا ديس خيشلاو « خورش < بسلا اهيأ ءاقللا ىلإ ٠ دولح < ةايحلا

 يذلا " مالع ديس " خيشلا ةايح ل وانتي " طيبعلا ديس ' خيشلا ةع يفق

 هتدوع ءانثأ هل تعقو ةثداح رثإ ىلع " طيسصلا فيس " محسشلا كللذ دعب هيلع قلطأ

 ةركاذلا هتدقفأ ةغلاب ةياصإ هسأر بيصأف هرامح قوق نم طقس دقف < لرنلل ىلإ

 ءاقش ردصسم حبصأو « ةراحجمحلاب سانلا فذقي راض ةي رم لا ةلالا هيلع .تدعشا

 ىلعو <« سانلا ةماع ىدل يركفلا يعولا روصق نع ريبعت ةصقلا هذهو. مه

 دح ىلإ تدمتعا اهنأل بتاكلل ةينفلا تايادبلا ةلحرم لش فلا ءانيلا ىوتسم

 نثدح " : لوقيف هقيدص ناسل ىلع صورت ةصقلاف < فلكتلا و هشخلا ىلع ريبك

 هتم ةريسلا نفل برقأ ءاتيلا اذهو " يرمع نم ةعساتلا يف تنك : ًالئاق يقيدص



 هتاذ نع درسلا يق رمتسيو ةيصصقلا ةيصخشلا كرتي هنأ امك . ةريصقلا ةصقلل

 ةياطنلا ىلع اضيأ دمتعت اهنأ امك . ةصقلل هنم ةيتاذلا ةهرلا ىلإ برقأ بولسأب

 بالكلا ةثيم ديس خيشلا تام اذكهو " : لوقي. داشرالاو ظعولاو ةرشابملاو

 ىلع ديس خيشلا ني ىل . تانمللاب ايوحصم نفدو . نيح الفلا تاوارهي ةيلكلا

 لماعلا لحرلا ةايح . ىلوألا ةيلئاعلا هتايح نسم هداقف ردقلا هيلع ينج لب دحأ

 ايفعو ديس خيشلا . تام دقل ... نيهوتعلا ءايلوألا ةايح ىلإ ةملكلا مرحلا طشدلا

 نع ًاديعي ًائداه اموت ريخخألا همون يف ىتح ماني هوعدي مل سانلا نكلو هرثأ
 نم املع هترعاشو . ةسلابألل امجرم هحيرض اولعح لب ةلطايلا ايتدلا تافاعحس

 نم ديفتستف « اهتزيرغب ةيئاسنإلا ةينانألاو ةرئألا لمعت اذكهو . نيطايشلا مالعأ

 هنعلت مث <« شوحولا سارتفا هسرتقت مث ء اهديرت ةحرد ىصقأ ىلإ ايح صحخشلا
 ."نيطايشلا و ةسلابألا تادعل

 يهو « بتاكلا اهيلع ثم ىلا ةيداشرإلاو ةيباطنلا ةعزنلا حضتت انهو

 . ءافعضلا نم ةيرخسلاو ةينانألا نم ريقنتلا

 اهدمت ىلوألا هتلحرم يف اهبتك ىيلاو ؛ اهيلإ راشملا هصصق يق انكهو

 فلا بيرحتلا قئازم يف عقتو ء يفلا فيثكتلا ىلإ و ةديبلا ةينفلا ةكبحلا ىلإ رقتغت
 . ةصقلل

 : ةيعقاولا ةلحرلا - ۴

 اهدار ىلا ةقيدملا ةسردملا تسسأ امدنع روميت دوم ةايح ف تادبو

 كلذلو عقاولا اياضقب بدألا مازتلا ةرورضب يدانت تناك و . ديعس يريح دمحأ
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 ةقئفرلل اناوتع ةثيدمللا ةسردملا مسا ديعس يريح دم ليمزلا قلطأ " :روميت لوقي

 تتكو . ةيرصعلا بدآلا اياضق شقانت “ نفلا ةوهق “ يف هب تقتلا يلا ةيبدألا

 ء اتس اتالعأ ناك ذإ < ةماعزلا ةدايق يري ابملسأ دقو ع« قاخرلا نم ًادحاو

 ارويغ كلذ قوف تاكو « حورلا ةفحو ةيوبحخلاو ةفارطلاب زيمتت هتيصخش تناك و

 بوقثولا وه ةسردملا كلت فده تاكو . ىرامت ال ةريغ نفلاو بدألا ىلع

 باحر ىلإ ةثوروملا ديلاقتلاو ظفحمتلا ةرئاد نم هي جرم ةديدح ةبت و همدالاب

 دمع يأ قيس ةوعدلا هذه ىلإ و . رضحتلا ملاعلا ف ثيدحلا روطتلا مئالت حاسف

 ء انتيصخش نع ربيعي بدأ قلع ىلع ثنو « ديدجتلاب يداني تاك ذإ روميت

 داورلا رج نتسلا كلذ ىلعو انلوح نم ةايحلل اتتياحتسا لشو « انعمتمب روصيو

 «٠ نيشال رهاط « ديعس يريح مهنم لوألا فصلا يلو « ةثيدحلا ةسردملل لوألا

 . "". يرصملا ميهاربإ ء يمزع دوم « يقح ىبحي + يزوف نيسحو

 ةئثيدحلا ةسردلل ءابدأ دنع اضيأ دادزنت ةيعقاولا تااياتكلا تدب دقو

 لالقتسالاب يدانت يبعشلا ريهاسش تبه دقف + ١515 5 ةنس ةروث دعب ةصاحعو

 مهتايح نع ريعي يعقاو بدأ ىلإ اوعلطتو تيب لك يف ٍنيطولا روعشلا معو

 دمحأ يوريو . ريغلا ديلقتو ةيقيزيفاتيملا ةليحألاو دويقلا نم ررحتيو « ةيعقاولا

 مايأ دحأ ءاسم يف " : لوقي ةيبدألا ةسردملا هته سيسأت ةسصق ديعس يريح

 لزنم ق ةئيدحلا ةسردملا ءاضعأ نحن انعمتحا ١3195 ةنس ليربإ رهش يف سيمنلا

 انقفتاو جيلتملا ع راشب نايدتبلا ع راش لصت يلا نيسح ةراخي نيشال رهاط دومعم

 : يلي ام ىلع
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 , انلاح ناسل نوكت " رجفلا " مساب ةقيحص رادصإ -

 . اننافلؤم و ةفيحصلا عيطل ةعيطم ءاشنا -

 ةعبطملا نمثي يقي يذلا غلبملا لمتكي نأ ىلإ رهشلا يف ًاهينح وضع لك عفدي نأ -

 . ففورخلاو

 ةجرلاب نمؤن انك < ةقلؤم ةيرصم صصق رشن يف رمألا لوأ ركفن ل ......
 اندع اننكل ؛ هتارابم قمحلا وأ ثبعلا نم ثيحبي ينحألا يرقيعلا صصقلا قوقتل

 لادح دعبو < انريغل فرشلا اذه كرتت اذاملف ءاديدح ايدأ قلق نأ لمأت انتإ انلقف

 العن ادب دم ناك روميت دوم نأ ايعهسش يذلاو ةرماغلل هذهب مايقلا انررق فيتع

 '". صصقلا ةياتك يف

 كلذل هعقاد تاك و ةيعقاولا ةصقلل هجا روميت دوم نأ حضتي انه نمو

 دما دي ىلع ةثيدحلا ةسردملا روهظ يناثلا « ١5515 ةروث ع الدنا لوألا نيرعأ

 ناك يلا ةيديلقتلا ةصقلا نأ وهو نيف لماع كلذل فاضي « هقافرو ديعس يريم

 روطي دحأ كالل ء هرصع اياضق نع رييعتلل ةلاص دعت مل روميت دومح اهبتكي

 . رصعلا حور يراجتل ةيصصقلا ةينفلا هتاودأ هتاودأ

 توكت ىتح ةايحلا بوس هامتالاي روميت يداني نأ اسيل نتاج كلذ

 ةيصصق ةعومج لوأ ةيادي ق لوقي كلذلو هنع ةربعمو عقاولاب ةطبترم صصقلا

 ذإ « دشأ اهريثأتو ١ مظعأ اهعقت ناك ةاينللا نم ةصقلا تبرتقا املك " : اهرشن

 يلا قئاقحلا نم رثآتي ام ردقب ماهوألاو تالايفلا نم رثأتيالو ديفتسي ال ءرملا تأ

 بو - غي ص ةيرصلل ةبسقلا رصف : يشع ي -
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 '". اهوح يف شيعي لاو هطيحت

 عقاولا نعو « ةقيقحلا نع ريبعتلا هقتاع ىلع روميت دوم ذأ مث نمو
 بدألا ىلع هعالطاو ابروأ ىلإ هرقس دعب ةصاخو 4 عمتجا دارفأ هشيعي يذلا

 " ۱۹۳۸ ةتس سرام ه يل ةيكيرمألا ةعماملا يف اهاقلأ يلا هترضاح يف يبروألا

 لانه ماقا ءاتثأ يتعلاطو + لاصتا برقأ ثيدحلا يبروألا بدألاب تلصتاو

 ةايحلاب يتربح نأ امك « يلق ميمص ف تلغلغتو يسفن تزه رظانمو تايئرم
 ركتي ال رثأ كانه اهتشع يلا ةايحلا هديل ناكف ء تعونتو تعستا دق اه نيفرعمو

 "". يريكفت روطت ف

 يناسنإلا بدألا ىلإ ةيلحلا نم بئاكلا لاقتتال اعفاد لماوعلا هذه تناك و

 ريوصتب روميت مامتها انيأر اذلو ". ةيرضشبلا سفنلاو عقاولا اياضق شقاني يذلا

 همه دعي مل و < لءاضتي أدب دق « ةيعامتجالا مهتاجرد قفو سانلا نم ةتيعم ةّقبط

 . ىرخألا ةيبعشلا و ةينطولا ءانبأل وأ « هتقبط ءانبأل ةيرشب جذامن مسر يف اروصع

 نع ربعي ذحأو "". يسفنلا ليلحتلا يف هتاءارق نم ريثأتي هلك اذه نع ضاعتسا لب
 نيب " هعصق لل د كلذلو < اهطاشأو اهبيكارت ىعشي ةيعامتجالا تاقيطلا لك"

 نيتيعاستحا نيتيرش نيب يقبطلا ضقانتلا روصي " ناحرم معو كب زيزعلا ديع

 ةيطارقتسرألا ةقيطلا ىلع هطضس نلعيو ةحداكلا ةقيطلا عم يوارلا فطاعتيو

 لمعي يذلا لجرلا وهو طيسبلا لماعلا ةايح روصي " انديس " ةصق يلو . ةيلاعتللا

 ليلق « هحولا رمسأ وهو اماع نيعبرأو ةيتامث رمعلا نم غلبيو رصقلا يف “ اشاره ”

 . ١8 نع ةيقلسلا ةعيطلا 13501 ةي ؟ ط ضرضأ صسقو ةع خيش ؛ روبي درست -

 3 ۳ - +8 س - الط روفسلا توعرف : نوعیت درميع س "

 , 7505 ىس 18541 ةع - ا لع ٌةريصتقلا ةسسقلا نك ررطت « جالا داس دبع هاد *

 تلا



 يلا ةسئابلا مهتايحو فيرلا لهآ تايصخش روصي امك « براشلاو رعشلا

 ةييعشلا : نيتجرشلا ىوتسم نع ربعي ةنيدملا لهأ ةايل هريوصت يفو « اهنوشيعي

 يف دلو هنأل أعم نيتقبطلا يعقاولا ىوتسملا ىلع روميت شياع دقف « ةيطارقتسرالاو

 «ةرهاقلا ةنيدم يف قلئلا بابو يكسوملا نيب عقي يذلا يلا وهو ةداعس برد

 دقو« فرحلا باحصأو راحتلا و عانصلا نم ةتيايتم فئاوط عمجي يلا اذهو

 « ةيطارقتسرألا هكيب نع الضف ةفلتعملا فرحلا هذه باحصأي روميت طلتححا

 رعشي كللذدلو < ةحداكلا ةقيطلا هذه ىلع افوطع هيدي ةت ىف اتاق رومتو

 ةقبطلل هريوصت يفو . ةيبعشلا تاشيبلا هذه نم هلاطبأ روصي وهو رخفلاب

 بسلا صصق يف اهاياضق رولبتتو اهتالكشم و تايصخشلا روصي ةيطارقتسرألا
 بج نوتا كلب ريثم روصي * كب ريثم نم باطح " ةصق يفق اهفلبع نوثهلي ىلا

 . يدنفأ يمزع ةنبا يدع

 همامتعا ربحقي نأ نود ةيعامتجالا تاقبطلا لك روصي روميت د اذكهو

 . ىرخأ تود ةقبطب

 : هيريدقتلا زئاوجلا

 ةايحلا هتحوت دقو رصم يف ةريصقلا ةصقلا داور دحأ دعي روميت دومح

 لوألا ةرئاحللا ييوشغللا عسجملا هحتم دقق « ةيريدقتلا ةئاوحلا نم ةعومجم ةيبدألا

 ةنس قو بادآللل ةلودلا ةرئاح ىلع لصح ٠۹١١٠١ ةنس يقو ء 1541 ةد

 ” ةيسنرفلا ىلإ محرتملا هباتك نع سيرابي لاغ فصاو ةزئاح ىلع لصح 1

 " ةيرقلا ليئارزع
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 اريدقت ٠ هيف اوضع هل يوغللا حمجلا رايتحا ىريكلا ىلوألا هتزئاح لعلو
 ةملك يف نيسح هط روتكدلا لوقيل ىح < ييبرعلا انيدأ يف ةريبكلا هعناكل
 قرشلا يف هيف ككراش ادحأ نأ فرعأ ال ءيش ىلإ تنآ تقيسو ” : هلابقتسا

 ال يبرعلا بدألا خيرات يف ادولعع كسفتل هب تلحسو . تآلا ىلإ هلك يبرعلا

 كنأو يبرغلا ملاعلا يف ثيدحلا هبهذم ىلع صصقلا وه « ىحسمب نأ ىلإ ليبس
 . ” اهعسوأو ةملكلا هذه يتاعم قدأب يلاع بيدأ كنإ ليق اذإ كلقح ىفوتل

 ةنس يوغللا عممجلا ةزئاح لفح ي ديدح وبأ ديرف دمحم ذاتسألا هنع لاقو

 يملعم نم ملعم وهق يرصلل انعمتمجج نم هفرعي يذلا بنامحلاب انفرعي هنإ " ۷ 8 ١

 . * انسفنأب انفيرعت ىلع ةيوقلا لماوعلا نم لماع وهو ليلا اذه

 يكسفوكشتارك سويطانغأ ايروأ ف نيقرشتسملا ديمع اضيأ هب داشأو

 . سونئامرح ميركلا دبع روتك دلا يرخلا قرشتسملا و ؛ يسورلا

 : ةيبدألا هلامعأ

 ةيصصق تاعومج بتنك دقف « ةيبدألا سانحألا و بهاولل ددعتم انييدأ نإ

 نم ديدعلا محرتو « ةيوغل ةيبدأ تااساردو < رطاوح و < تايحرسمو « تاياورو

 . ةيلاطيإلاو + ةيربعلاو « ةيسورلاو « ةيفالسحويلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا ىلإ هلامعأ
 . رصفللا سيلو ليثمتلا ليبس ىلع لامعألا هذه ضعب ركاذنو

 مع : اهتم ةيصصقلا تاعومججلا نم ديدعلا هل ردص ةريصقلا ةصقلا يقف

 4 .AF ةنس ييلش جاما « ١4۲7 ةتس طيبعلا ديس خيشلا « 1۹۲١ ةنس يلوتم

 ةعمج خيشلا ع ١8174 ةنس تسترأ لماع يلع وبأ ١ ٠ ۹۳۳ ةتس ةيناغ بلق
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 ةنس لوألا ةيثولا ء ١3475 ةنس ىرخأ صصقو هللا افع خيشلا « ١۹۳١ 5ةنس

 تسب ۽ 5341 ةنس نيبحخلا ىلع بوتكم < 1۹۳۹ ةنس ريغصلا توعرف ع1

 هلل تاسحا « ١9845 ةنس ةظيلغ ءهاقفش ء ٤ ١954 ةنس ىرحخأ صصقو تاطيشلا

 « ۹4١د ةنس براوشلا ويأ ء ١۹۵۰ ةنس ريف متنأو ماع للك ء ١۹5٩۹ ةنس

 ايثد « ١۹٥۵ ةتس نورئاث « ١985 4 ةنس نانقلا يلع ويأ ء ٩٩۹۵۲۳ ةنس يحلا رماز

 < ١ 8 ترا ةنس ريفخلا تويت ء١ ١5 ترك ةنس ابصجص ةنمس ر ١۹2۷ ١ ةسم ةديدح

 ةنس ةايحلا راصتنا 4 1۹71١ ةتس لتاقلا انآ ء ١۹٥۸ ةنس تايناغو بابش
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 بهم ف یولس ء ۱۹۳۹ ةنس لوهجلا ءادن اهنم ةديدع تاياور بتكاو

 295735 ةنس حور < ١55145 ةنس يليلخلا ناحح يف ارتيويلك < ١5154 4 ةنس حيرلا

 نم دويعم ؛ ١957٠ ةنس قرزلا حيباصملا ء ١8455 ةنس بعحلا اهيأ ءاقللا ىلإ

 هئاتلا نحللا وأ داهس ء ۱۹٤۲ ةنس يلاوع اهنم تايحرسملا ضعب بتكو

 ؛ 19147 ةنس ياشلا ةلقحو ةدقتملا ء ١۹٤۲ ةنس ١ مقر املا 1۹٤١ ٠ ةنس

 ء؛ 4١١د ةنس رمح مويلا ١۹٤۳ ١ ةتس بكوللو ةشوش وبأ ء ١۹5۳ ةدس لباتق

 توفيزملا < ١351١ ةئس ءادق « ١١٥١١ ةنس الج نبا < ١ ۹ 48 ةتس ةدلاخلا ءاوح

 , ١ ةه5 ةنس سيلبا نم رطشا ۽ ۱۹٥۴۳ ةئس بذک يف بذک الز 58537“ ةنس

 . دايز نب قراط ؛ ٩ ١ 1۳ ةن ةسيفع و ةسفع « ١ 555 ةتس شيرك رقص

 ةنس حرسملاو ةصصقلا يف تاسارد : اهنم ةييدأو ةيوغل تاسارد هلو

 < 14د۹ ةنس فداشلا بدألا 5-١355 ١ ةنس ةييرعلا ةغللا تالكشم عا ٥£

 انأ ١ 13597 ةنس باتكلاو بتكلل تايحانم ء1 331 ةنس ةراضحلا محعم



 . ١ 3151 ةنس ةقيضع لااط « ١ 855 ةنس حرسللو

 ةاسيحلا ميمص نم صصق : مسا لمت ةيزيلجالاب ةعومجج هل رهظو

 ةيسسورلاو ةيناملألاب نيقرشتسملا ضعب اهمجرت ةديدع تاعومجم هلو .ةيرصملا
 ع« ةيئناتسك ايزالاو < ةيزراقوقلاو ء ةيربعلاو ء ةيلاطيالاو ءةيراو ةيفالسحويلاو

 . ةيسنرغلاو

 : هلوح تراد يتلا تاساردلا مهأ
 بعصي هنأ ىتح روميت دومحم صصقب تينع نلا تاساردلا يه ةريثك

 سصقب يع دقف . لاثملا ليبس ىلع اهضعي ىلإ ريشت انتكل عضوملا اذه يف اهرصح

 زيح ىلإ لصت مل اهتكلو رمألا ئداب يف ةيفحصلا تالاقملا نم ريتكلا روميت دومحم

 دوممم " ميكملا هيرن ةسارد ترهطظ نأ ىلإ . ةيعوضوملاو ةيعماك ألا ةساردلا

 سصصق ةساردل ةداح ةيادي تناك'و <« ١1544 ةنس " ةيبرعلا ةسعقلا فئار روميت

 دوم ةصق " يدتجلا رونأ ةسارد اهنمو كلذ دعب تاساردلا تيقاعت مث « روميت

 * ناسستإلا بيدألا روميت دوم” ملاس وبأ نيدلا حالصو ء ١952851 ةنس " روميت

 ةتس " ةيبرعلا ةصوصقألا نفو روميت دوممحم " يرايبالا يحتقو « ۱۹٠١١ ةنس
 ةتس " خيراتلاو ةقيقحلل روميت دومحم بدأ " فيرشلا نب دومحو + 05

 ةتس " ةيبرعلا ةصوصقاألا نفو روميت دوم

 ¿: 1١8582 ةلس““ روميت دوس دنع ةسعقلا نف" ةراكق ىفطصم دمو ءا £

 هين وسش قيدبصصو ء ۳ ١

 *ةريصقلا ةصقلا نف روطت" و < ١۹۷١ ةنس " ةريصتقلا ةصقلا ف ةدايرلا ةيضق "

 " ةراوه داوفو . ١١۹۷٤ ةنس " ةصقلا ةياتك نيغ " ينابقلا نيسحو . A 1A ١ ةتمس

 غد ج



 ةصقلا تاموقم " تک وش دماح دومعو < ۱۹٦٥ ةيس " نوثدحتي ءايدأ ةرشع

 « ٩۹٩٩ ةنس “ةيبدأ مسق” داؤف دمج تامعنو « ١519/4 ةنس " ةثيدملا ةيبرعلا

 .م.د يناملألا قرشتسملاو ١575 ةتس " ةريصقلا ةيرصملا ةياورلا " يوادعملا رونأو

 ةيئاورلا ةيصخشلا " نيسح يدمحو « ١۹۳١١ ةنس " روميت دومحم بدأ " ةداش

 . 1۹۸۸ ةنس " قيبطتلاو ةيرلطغنلا نيب روميت دومحم ددع

 دوسش نع تبتك يلا تالاقملا تاثمو تاساردلا تارشع دن اذكهو

 يذلا يعادبالا ءارثلا نع ربعت لاو . ةيحرسملاو ةياورلاو ةصقلا تاللامي يق روميت

 ف هزاطع لظ دقف . ةريصقلا ةصقلا ةصاحع و ةيبرعلا ةبتكملل روميت“ دوم هفلح

 . اهل ًاصلتعو.ةريصقلا ةصقلل اقشاع قش تاكو . نرق فصن ةبارق اقفدتم ةصقلا

 كوربم نمحرلا دبع دارم
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 ينفزاملا مبهاريإ



 ينؤاملا ميهاربإ

 : كنيبوكتو هنتبب

 ةربقم مونت ىلع عقي ةرهاقلا ءايحأ دحأ يف نصحلاك قلغم قيتع لزنم يف
 ۱۸۸4 ةتلس ميهاربإ لقلطلا دلو ءايحألا ملاعو ىتوملا ملاع نيب لصفي هنأك و ةريبك

 ةريزملا ىلإ هلصأ ف ميهاربإ عحريو . ةظفاحم ةيبعش ةكيبو ةعضاوتم ةرسأ ف
 ينزاملا ادو « اهيبأ ةافو دعب رصم ىلإ تحزن مث ةيكم هتدح تناك و «ةيبرعلا
 نب كلام يومألا رعاشلا هدادحأ نم نأو ةيبرعلا نزام ةليبق ىلإ هبسنب ىقري هنأ
 ناك و = هيبأ ةياعرب اليوط ميهاربإ عشمتي مل و . مالعألا نيينزاملا نم اددعو بيرلا

 امأ هايح ردقلا نكلو ىلوألا هينس يف لفط وهو هنع يفوت دقف - ًايعرش ايماحم
 هيلوت ؛ اهبدح مضوم تاكف . هميلعتو هتياعر نع اهتقاغ اهي دعقت مل اموؤر
 هتايح تتاكف ةينبلا فيعض ناك هنأ اميسالو ١ اهتاتح هيلع قدغتو اهفطع

 فو يتزاملا ةيصخش يف غلابلا هرثأ كللت لك كرت دقو . لغاشلا اهلغش هل اهتياقوو
 يمأ يهو ةأرما يتايح يف تناك دقورر : لوقب هيلإ تصنتلو . ءاوسلا ىلع هبدأ
 يىل قيت ملف لاللحالاو هبخا ةفطاع يمأ تدقتتسا .. يقيدصو يبأو يمأ تناك
 دهم « هلزتم رجه تيفوت امدنعو . « رسعآ ناسنإ ىلع هضيقأ نأ عيطتسأ ابح
 ام عجوأ ةحلاصلا مألا هذه توم ناك »ب : لوقي كلذ ناو . هايص عترمو هتلوفط
 اهافاو يذلا تيبلا ىف ءاقبلا تيبأ دقلو يسن: يف ارثآ هقمعأو يتايح ف نيباصأ

 رس كلذ يف لعلو . « نحأ تدك ىتح اهب ينركذي هيف ام لك نأل . هيف لحألا
 نيحئارلاو نيداغلا لمأتي الاوط تاعاس تيبلا يف ءاقبلا هراشيإو ة رسا ةاي هتي

 . سائلا ةايح نم اروص هسفن يف نرتخيو هتفرغ ةدفان لالعع نم

 غ



 مث « ةئينه اهلك نكت مل تاونس هتحوز غم شاعو ينزاملا جوزت دقو

 ىلع هصرح نم عقادي هنأ الإ . تتام نأ ثيلت مل ةلفط هل ةكرات هتآرما تيفوت

 ةنبا مهنيب نم.دالوأ ةثالث هل ناكف < ةيناث جاوزلا ىلإ رداب رارقتسالاو لزنملا ةايح

 ىتح همأل قيمعلا هبل ادادتما ناك يذلا هتانح اهيفصيو اهب رقت هنيع دكت مل

 . اضم اهيلع هنزح ناكف درولا رمع يف ردقلا دي اهتفطتحا

 ؛ بطلا ةسردمب قاحتلالا ىلإ ةيوتاخلا هتسارد لامكا دعب يتزاملا حمطو

 ايشغم طقسو « ديدش نايثغ هباصأ ىتح حيرشتلا ةفرغ لععدي دكي مل هنكل و

 متهت تناكو نيملعملا ةيلك لعدو بطلا ةسارد نع لدع كلذ دنعو « هيلع

 ملارع ىلع هنهذ حتفت هتايح نم ةلحرلا هذه قو . اهيادآو ةيزيلكنالا ةغللاب

 بع يلا ةيبرعلا هتفاقث ىلإ هقاضا نيش ديصر هل متف « يبرغلا بدألا نم ةديدح

 راشيك ءامدقلا رعشو ظحاشلا بتك و يناغألا باتك ةصانجو اهلهاتم نم ريثكلا

 . يضرلا فيرشلاو يمورلا نباو درب نب

 يف نيحرختملا رغصأ نم تاكو ةمجرتلل اذاتسأ ينزاملا نيع ١5.4 ماع قو

 يل نكت ملو نسلا ريغص تتك رز : لوقي كلذ فو « مهرغصأ نك مل نإ هتسردم

 كلذ لعل مويلا يف تارم ثالث ىسوملاب يهحو قلحأ تتكف . براش الو ةيحل

 امنأك تادحو ء لوثفم براش يل نوكي نأ تيهتشا دقف ء رعشلا تابنإب لحعي

 . « اليتف يندعت مل ىسولا نكلو ء ميسربلا ريصع ايقس

 «ةيزيلاكنالا نم ةعيقرلا صوصتلا نه اريك ةيالزعل محج زای ينزاملا نععأ دقو

 . .انضأ هس ۾ ةنمد و ةليلك صصق لتم بن رعلا بدأ نم ةراتفع جذامن اهيلإ محرت امك

 يركف براقت امهنيب ناك و داقعلا دوم سابع نيبو هنيب ءاقللا مت ةردقلا هته فو
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 5 ايلا نودع د رضا وأ تدط وت

 ناش كلذ يف هنأش يبدألا هحاتت ةروكاب ينادحولا رعشلا دئاصق تناك و

 نم لوألا ءزحلا ردصأ دقو . يركش نمحرلا دبعو داقعلا دومحم سابع هيقيدص
 يبدألا دقنلا ناديم محتقا مث . 1۹١۷ ةنس يناشلا هعيتأو ١5014 ةنس هناويد
 ظقاس رعاشلا ديدشلا دقتلاب ميطوانت نو . ةرهاقلا فحص يف هتالاقم رشدي ناكف

 ريزو ةقياضم نم هيقلام بيسب ةفيظولا هك رت بابسأ نم اذه ناكف ء ميهاربإ

  ظفتبلل اقيدص ناك و كلاذتآ فراعلل

 ةفاحصلا ةسراممل ينزاملا حت - لوألا برحلا نابإ - مويلا كلذ تسمو

 هذه فو . ًابيجع ابأدو امج اطاشن دقتلاو بدألا تاديم ف يدبيو ةلاقملا جيبدتو

 بعشلا موقيو ثادحأ رصم يف دمت ىلوألا ةيلاعلا برخلا باقعأ يق يأ ةرتفلا

 عقاو ةمحلاعم ىلإ مهتيتاذ نع ءابدألا لوحتيو . ١۹١۹ ماع زيلكنالا دض هتروشب

 يقوش رجه امكو . هبعش نع الزعتم ىق نأ بيدألا حسوب دعي ملو . مهعمتم
 كلذ ذدنم ينزاملا انيأر كلذك « هموق ينامأي ىتغتي حارو روصقلا فنك يف شيعلا

 ةباتكلاو رثنلا ىلإ فرصنيو « ةماع رعشلا لب يتادلا رعشلا لوق نع فزعي نيحلا
 . اماث اقارصنا

 هل ميقتسيو جضتلاب ةيبدألا هتيصخش مست هتايح نم ةلحرللا هذه يلو

 وت هقيرط موي دعي اموي يتزاملا قشيو . بيلاسألا نيب هزيع فيرط يبدأ بولسأ
 هسفنل دطوي ذإو . يبرعلا ماعلا باك نم ىلوألا ةقيطلا يف ودغيو يبدألا دحما
 ' ةيبرعلا ةغللا عمجمب اوضع بختي بدألاو ركفلا ملاع ي ةناكملا هذه
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 ةنسس هتايح ةلعش تافطتا ىتح فيلأتلاو ةباثكلا ىلع ابكم لازامو

A4 . 

 : كتبصخش

 : لوقيف هتلوفلع ينزاملا فصي
 نسم دحاو هنع ينرحز الإ بعللاب ةرم تسمه ينأ ركذأ تسلو رر

 نوكسلا بعصأ ناك امو ءهسمل نع تيهن الإ ءيش ىلإ يدي تددم وأ هرابكلا

 . 6غ هي يلع يضقملا

 دز يذلا هملعم نع هثيدح يف ةحتفتملا هتيصخش نم بناحلا كلذ روصي مث

 تلعح دعاقلا نيب راس اذإف ء ناطققلا مك ق اهسدي ةريصق ةنا ,زيمع هل تناك

 اهتتاذو « ةريثك ارارم اهيتمعطأ دقو .. هيف روتف ال انامل مكلا اذه ظحلت اننويع

 ةيرجتلاو ةليوطلا ةربخلاب اهلك اهموعلط تفرعو . يرهظو يقاسو يعارذو يافك
 عقو يأ ةقدلا هجو ىلع فرعأ نأ عيطتسأ عفترت اهترصيأ اذإ ترصق « ةداتعملا

 يأو عقولا انه ىقلتأ نأ يغيث ىل آلا نم ةحرد ايو يدسحج ىلع اه نوكيس

 . « ... تاحرصلا قلطت اهيأو عومدلا ليست تايرضلا

 داح ىهمتلا اته لاللح نم اتل ونبي هملقب هتلوقط انل روصي امك ينزاملاف

 .هلوح نم لك هتواقشب قيضيل ىتح لاح ىلع رقتسي داكي ال ةک ر حلا ريثك جازما
 دعقلا رقتسي داكي ال فصلا ىلإ لب ةسردملا ىلإ سكاشملا جازملا انه لمح دقو

 دكي مل ىتح هملعم اصع نم دوهعلا هبيصت لاني نأ دعب الإ ليثضلا همسجب يبشخلا

 هيبتح نوب لمعي الفط تإو . اصعلا كلت معط قدي مل همسح يف عبصا عضوم ىقيي

 تمت يذلا وهو ءابغلاو ةدالبلاب مستي تأ نكع ال ةف اللا ةقد و ةيويحلا كلت لشم



 ودعلا عيرس مسا ليقض هنأي هيارتأ نيب فرعو . نبا نم اتيرفع ناك هنأب هسفن

 . ةكررمحلا ريش

 امدنع شيعلا ةأطوي روعشلا ديدش ناك سيلا فهرملا لغطلا نأ ىلع

 هذه جتتتسن نأ انعسويو . ًاصامع ًاحازم هثروأ ام اذهو هتيب ناردح ىلإ يوأي

 يف هقيرط ضرتعا ايقش نأ كللذ نم « هتايركذو هلاوقأ ضعب لالحح نم ةرهاظلا

 هي اذإف مالظلا يف ودعي ابراه لوو هفاخف هراد ىلإ دئاع وهو ناضمر يلايل نم ةليل
 يلو روحهم ريق اياقب يه ةرفح يف عقيف هتيب ىلإ ةبيرقلا ةريقللا زات وهو رثعتي
 : لوقي كلذ

 ةثللما يعارذ نينو ريقلا فوح يف انأو ةليللا كلت يا يحرص نأ بسحأ رب

 ةرشع سم ةثداحلا كلت ىلع تضم دقلو « مهعحاضم يف ىتوملا تک رح دق

 ييبح نم ببصتي درابلا قرعلاب سحأو ضفتنأ اهتركذ املك كلذ عم يكلو ةنس
 . « .. يعباصأ فارطأو

 ةسعاتلا ايصلا ةلحرم ىلع ةديعب ةئالد تاد اهتأش ةلق ىلع ةثداحلا هده

 اهتياورب هسفن بتاكل: مامتعا ليلدب « يناعي ام اهرمأ نم يتاعي ينزاملا ناك يلا

 اهليازو قولا هسفت لحاد دقف « اهيلع ديعي دمأ ءاضقتا مغري اه هتايسن مدعو

 باصأ يذلا عزفلا ىدم روصتتلو . ءيش لك نم رفي هتاكل ىتح نانئمطالا

 ىلع ترئانت قيرط ف ىضمف ليللا همهد دقو هتيب ىلإ يوأي وهو لفطلا كلذ
 لفط ىلع كلذ ىسقأ ام . ًارومخم ودبي اميف ناك يقش هوجفي مث روبقلا هيتفاح
 كلت يف ًايعر هداز دق ينزاملا دمع ليختلا طرف نأ ف كاشن الو « ميهارباك جرعأ

 ةرفملل نأو . ةمحمج الإ سيل هب رثع يذلا رجحللا نأ مهوت ىتح ةحرلا ةظحللا
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 هنم تدل ىتح ةشجملا يعارذ نيب العف ىسمأ هنأو « ربق الإ يه ام اهيف عقو ىلا

 اذإو . ميهيلا ليللا تاملط يف تمصلا بحح تقش يلا ةيودملا ةحيصلا كلت

 فقيكف ةرفح نكي ملو ربق اياقب تاك هلحاد يف طقس ام نآي يتزاملا عم انملس

 روجهم ربق اياقب رر اهنآب ةرقخلا فصو: دق هسفن وهو هتنضتحا دق ةئخلا نأب ملسن

 . « دْيعب دمأ نم هب ثفحلل دهع الا

 تامرحو رقفو متي نم ينزاملا ةلوفطب ىلا ام لال ناك له نآلا لاؤسلاو

 لعل ؟ .. هتيصخش عنصو هحازم نيوكت يف رثؤي نأ .. جرعو فوحو ةلزعو

 اذه انل ولجي نم ريخ سفتلا حاتقناو لوقلا حيرص نم هنع فرع امب هسفن يتزاملا

 : رمأألا

 نأ فرعي ناكاو ء ءيش لك نمو ِءيش ال نم ريطتي ميهاربا ناك رر

 نوللاو ةماع ةمتاقلا ناولألا نم رفي تاكو .. اهمتكي انفه ناك و فوغ هترّيط

 . ( .. قيضيو اهنم هردص ضيقتيف « ةصاخسغ دوسألا

 : لاق هرصع نع انئدح ام اذإو

 ريبك بارطضاو ميظع قلق دهعو < قيمع ريكفت رصع يف شيعت انإ رز

 دقو « بولقلا دوهمي هتريح يف دفنتسيو لوقعلا هيف رصتعت رصع . فينع كش و

 .  ةيلقعلاو ةيقلخلاو ةيسايسلا انملاوع ىلع ةملظلا تلوتسا

 : لوقي يذلا وهو

 يدغ ءاقل نم قّرفأو + يلمأ ينع زفُيو ۽ يسأي ينعوريو

 هشيعو همتي و هحارم ةدح و يتزاملا ساسحا طرفل توکي تآ يعيبطلا نمو
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 سل ةقهرملا هتيسفت ىلع ديدم لظ .. هيئامعم ددعتو نامرحلاو ةقاغلا فانك ف

 دغلا نم فوخحلاو لبقتسلاىلع قلقلاو رارقتسالا مدعي روعشلا نم ريثكب اهفلت تأو

 وأ « بتاكلا ميهاربإ رر ةيصخش يف ىلحتت يلا تامسلا رثكأ كلتو ....

 . يصصتقلا قايسلا لالخ قباسلا عطقللا يف اتل اهروص يلا « يناثلا ميهاريإرج

 اللإ ةقيقحلا ف تسيل نوتصقلا يف ميهاربإ ةيصخش نأ ىلع نوعمجي نوداكي داقنلاف

 يدي اذكهو . يئاورلا لمعلا ةعيبط هتلمأ ريسي فالاتحا عم هسفت يتزاملا ةيصخش

 ةايحلا عم رمتسم كارع يف هنأكو هملاع نم امئاشتم هعقاوب امرب باشلا يتزاملا ال

 ههبشآ امو دوسأ راطنم لالح نم هلوح ام ىلإ رظني جازملا يوادوس تاك انه نمو

 . هيدل اريثأ ناك يذلا يمورلا نياب هريطت يف

 تابشلا ءابدألا ليق نم هتاجعتساو يبدألا دا ةلكشم نأ اضيأ دعي الو

 ذإ « هبابش ردص يف داقعلا هبحاسص تتضأ امك سلا طرفملا ينزاملا نيضت تناك

 لحم نم ةدئشارلا ةيبدألا ةضهتلا ةعيلط كاذموي اهلتحت تناك عادبالا لبح ةمق نا

 و فنعلا عباط ىلع اءوض يقلي ام كلذ ق لعلو . ظفاحو يقوشو يطولفتملا
 . يطولفنملاو يقوشو ظفاح بدأل ينزاملا دقت هب مستا يذلا ةدحلا

 لاو لجشلاب هتيصخش مستت نأ هلا هذه تتناك نميف ايعيبط ناكو

 ةذفان نم الطم لاوطلا تاعاسلا يضم هابص يف هاندحو دقو« اريثك سانلا فلأت

 ةشيع شيعي هسفن ىلع ايوطنم ناك و . نيحئارلاو نيداغلا لمأتي سانلا ىلع هراد

 هراد لع نأ هبابش ةلحرم ىطخت نا دعب ىتح هقري مل و <« فيلاكتلا ةليلق ةلهس

 ف جرحلا سمي وهف . اهلبقتي الو تاوعدلا بحال نأ امك . نيرئازلل ىدتنم

 قو ةعنطصملا تاداعلا رسأب ءرملا ديقت يلا ةيحاصلا ةايحلا هل غ وست الو تتاعمتما
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 ريبك دشح يف ينارأ نأ نم يسفن ىلع لقثأ الو ىلإ ضغبأ سیلو رر " لوقي كلذ

 مهيف اموق تسلاح اذإ - سحأ يكلو . روفتلا اذط بيس فرعأ الو سانلا نم

 برملا ف ركقأ لازأ الف « طغضتو يقنحع ذعأت ادي نأك - فرعأال نم

 . حتصتلاو فلكتلا رثكي لقاملا هذه يضف .. هيلإ ليبسلا دحأ ىتح رارغلل لايتحاو

 هنيزت سلا ناك اذإ اميسالو فرظتلا و يرطتلاو قئأتلاو « قذللاو ناهدلا بلغيو

 . ني .. تأ رمأ

 نم ةلمج ىلإ دوعت دق ينزاملا دنع ريطتلاو مؤاشتلاو لحنلا رهاوطظ نإ

 هجارم ةدح اهتمو « هقاس جرعو هتماق رصتو همحح ةلآض « اهنم بابسألا

 مث لوألا هدنس تناك لا همأ توم.مث + متي نم هابص يف هيقلامو « هباصعأو

 اضيأ اهتمو . ىرصخألا ولت ةدحاولا نيتريغصلا هيتنبا توم مث لوألا هتجوز ةافو

 هتف اريخأو « نامرحلاو سؤبلا ةايح ىلإ هتدوع نمو ةقافلاو رققلا حبش نم هفوح

 ةقلامعلا كف وأ ظفاحو يقوشو يطولقنملا هيلإ هقبس يذلا يبدألا دا كاردإ ىلع

 . هلاثمأو ينزاملا حومط ةعساولا مهؤايفأ ترمغ نيذلا

 داو + ظيغشلاو قالقلا وولي انهتاك ج قامت بقيشلا ةنلسرم نأ ىلع

 سوفن يف تيقلو قرشلا ىلإ ابروأ نم تلقتتا رصعلا ءادب هيشأ ةيسنامورلا تناك
 مداقتت نأ دعب ءرملاب قيلخو « امئالم ًاعترم فهرملا سحلا يوذ نم هئانبأ ضعي
 ذإ هسقن ينزاملاب لح ام اذهو < هرعاشم رقتو « هعزانس ًادهت تإ تونسلا هيلع

 حلصلاب - تلاط اذإ - يهحت ةايحلا ةرشاعم نأك و نسساطتت هتيصخش تذحأ

 . اهتاللعغع ىلع اظوبقب و ؛اهعم

 دم



 : مكهتلا ةكلم

 نع دعيلا لك ةديعب مكهتلاو ةيرححسلا تامس نأ رمألا رهاظ يف ودبي دقو
 ىوس ةيرخسلاو ءرها طيني امف « نامءوت امهتأ عقاولاو « ريطتلاو مؤاشتلا ةعيبط
 ريتلوفو يرعملاو يمورلا نيا تاك دقلو . « كححضيام ةيلبلا رش ) و ةرارملاو م ألا
 نش ناك و « ةمتاقلا ةيغفسلفلا تارظنلاو يوادوسلا جازملا يوذ نم وشدرانربو
 : لوقيف هبعذم انل حضوي هسفن ينزاملا ىلإ عمتستلو . اعذال ارحعاو مهيدل مكهنلا

 ءاثرلا ميظع يتإف + تلعفل اطابتغاو ارورس ايندلا المأ نأ نيعسو ول رد
 مهتم لك دنع نأ يداقتعالا سانلا بولق ىلع رورسلا لحدا نأ دشنأو .. قلخلل

 ناعأام ىوقأ اهنأ يه ىرحأ ةيزم ةعاكفلل نأ مث .. ىسألا يعاود نم هيفكي ام
 يذلا لحرلاو . لاقثلا اهئابعأب ضوهنلاو اهفيلاكت ةاناعمو ةايحلا لامتحا ىلع

 يذلا نم ةرم فلآ حلصأو ريح لفاغلا هلبألا ال مهافلا كردملا ةماستياب ةايحلا ىقلي

 . ن .. لوعيو يكبييو بدنيو ةكلاحلا اهبتاوح يف هينيع ريدي لازي ال

 يل هانيأر يذلا لحرلا اذهف . هبدأ فو هتايح ف ينزاملا ةغسلف يه كلت
 اذه هقرافي مل .. يحلا يقو ةسردملا يف كاحضالا فقاوم لعتقي ائياع ىتف هابص
 نأ ةايلا ىلع طخاسلا لحرلا كلذ ينزاملا عاطتسا دقل . هتايح لاوط عبطلا

 ال و اهتعيبط ريبيغت عيطتسي ال ماد امف .اههامت ةقسلف رمألا رح هسفنل نوكي

 مكهتيل لب اهب فختسيلو اھتالع ىلع اهلبقيلق اهسيماون نع اهليوحت ىلع ىوقي

 يف كحضي ناك اته نمو ۽ فيز نم اهيف ام لكب رخسيلو اهمهفي مل نم ىلع
 : هقزرب هتوح رثأتسا يذلا هيأ نعو هيبأ نع هثيدح وحن نم دحلا فقاوم دشأ
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 ..ساسحالا يح روعشلا قيقر ناك هنأ يمأ نم تعم“ دقق يبأ امأ . زز

 لحعي نأ ءاش دق هنع افعو هللا همحر ناك نإو « يبأ - لاح لك ىلع - وهو

 يڪجا ل زاتآ نأ اهيف عيطتسأ يلا نسلا غلب نأ لبق ةرمعآلا رادلا كلت ىلإ لاقتنالاب

 . « . انلاومآ ددی نأ هعنمأ تآو - اضيأ هللا همحر - ريكألا

 ةييحر سفن ىلع منت ةفختسم ةضيرع ةماستباب هايند يتزاملا ىمر اذكهو

 ؛لاوز ىلإ رئاص اهيغ امس لك نال اريبك الاقتحا قصتست ال ةايحلا نأ كردت « ةيعاو

 هلوح ام لك نأ ةلماشلا هترظتب ىريف ممقلا ىلعأ نم هايند ىلع فرشي نمك وهف

 . سقس

 ناكف « هتايح دهحو هسفن ةراصع تلم ىتح ةيركسلا هذه تدتما دقو

 روحت نم ةقاق نيوانع تقولا سفن يف لمح اعذال ارعاس هتالاقمو هبتك رثكأ

 نسو ( .. لاقطألا ةاهلمو « توبكنعلا طريح و ء حيرلا ضبقو « ميشحلا داصح)

 ثبعلل ةيحطس ةلواحم درج رعاسلا ينزاملا بدأ يف ىري نم ًائطتع ناك انه

 ةلاقمت مدقت هنأ هتع رثآ ام فرطأ نمو . هحور ةقيقح كردي نأ تود كاحضالاو

 اهرشني نأ ضفر اهيحاص نكلو « هسفن اهي يثري ةرهاقلا فحص ىدحإ ىلإ

 : يتزاملا بتكف اريطت

 ىلتلا مستي نأ ديرأ « مهرداوتو ىتولا ءاطخأ ليجست دوعتن نأ ديرأ « ةلمم ةداع

 موي يلو « يسآملا نم ةلسلس اهلك يتايح نإ أ . يتوم أبت نوعمسي امدنع

 : ًاعيرس فت  عوسدلا تإ . . يئارك هافش ىلع ةماستبا لحسأ نأ ديرأ تومأ

 ينزالملا ةيرخس نأ يق اذه دعب كلش قبي مل af + . اليوط شيعت ةكحضلا نكلو

 تسلل



 مهافلا كاردملا ةماستبا اذه قوق يه امن إو . بسحف ملأو ةرارم نع ًاسيفنت نكت م
 يق مهسي مث نمو « ةيرشبلا ةعيبطلا فرعي يذلا رذاعلا ةماستبا < هريبعت دح ىلع

 . كحضلا نم وح يف ءاطتللا مع اللصإ

 نيبو هنيب نإف جازملا يف هيشلا ضعب يمورلا نباو ينزاملا نيب ناك اذإو
 كعي هب . عذاللا نيفلا بولسألاو ةاينحلا لإ رظنلاو ريكفتلا ف ةقيثو رصاوأ ظحاملا

 رظلا ىلإ رعشلا نع هلودعل ناك و . ثيدحلا انيدأ يق ةلاقملا باتك ةعيلط يف ينزاملا
 رشآ مآ دحلا ليبس كلذ ىلإ عنطصا ءاوس « ةيعقاولا ىلإ هتياتك عوزن ي ريبك رثأ

 ذا هتالاقم ةدام صالختسا يي هبهذم نع اتتد هيلإ عمتستل و « لزا قيرط هيف

 : لوقي

 برضا نأ يهتشأف نييع تحت رمعزت ةايلا ىرأو + بتكأ نأ يلع اد لل

 هضرعت امت اهيف ام نيعلا عتمأ تاقرطلا ىلإ جرتعأو . . اهحرس موسآو اهتمحز

 "Î o ® بيتك أال يتحكم ىلإ اعحار ركأو طئقأف « لاقم ع وضوم

 : كباعدلا

 ن ةقالطلاو همسح ايانح يق عشي حرملاف + ينزاملا ةلبح يف ةياعدلا تناك

 اهيمتسا ةايحللا نم تاو وم هتالاقمو هبتك رثكأ يف ملاع دقو « س هر فاطعأ

 هي برطضت ام لك نمو « ةسردملاو عراشلا ةايح نم و ةيرقلاو فيرلا ةئيب نم
 دقو هياحصأ نم رغن ةبحص يق ارامح هبوكر فصي هعدتل . ةبعاصلا ةايحللا هذه

 هب لصوو < مهلثم لغي بوكر یبا دق ناكو « ةيرقلا ىلإ مهقيرط يف الاعب اويكر
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 : عاف ةلاتق كل راسلا

 هيتيع هيف لاحأف ءاملا رظنم هقارو فقي نأ هل ادب شححلا اهلعسوت املق زر

 تنظف ءام لا ىلإ هقنع دمو - زحاح هل نكي مل و - رسما ةفاح ىلإ اط مث ةهرب

 ءالتحاو < ءاملا يف هلايحح ةيؤر ىلع ردقأ توكيل كلذ لعفي هنأ و رظنلا ريصق هنأ

 تلقو هنع تلزتف « برشي نأ ديري هنإ يل اولاق مهنكلو « هلاقص يف ةيهبلا هتعلط

 نايف < كدحو ءاملا ىلإ ككرتأ تأ رطضم نينأ يفسأ يعاود نم نإ يزيزعاي : هل

 ًاليلق ركف نأ دعب نكلو . ةصيخخر يتايح تناك اذإ ةيلاغ يهو ءاملا اهدسفي يبايث

 ةهوشم ةبرطضم تناك ءاملا ةحفص يف هتعلاط يلا ةروصلا نأل امإ « هيأر ريغ

 يفشاكي مل ةيرامح تارابتعال وأ < ةعورو لام نم اهيف ام ءادأ نع ءاملا رجعو

 . ني اهب

 لب تاماستبالا كلت وه صتلا اذه هب دقنن تأ نك عابطتا قدصأ لعل

 ام لوأو . ةلزاشلا هعطاقمل انتةءارق رثإ انهاوفأو انعافش نم قلطتت يلا تاكحضلا

 نود بوكلاب هرثآ ءيمق شحح قوق ينزاملا ةروص كحضلا انسفن يف ثعبي

 هتبجعأ امنإ رامحلا كللذ نأ هنظ مث < هيحص رئاسل اهكرت يلا ةقماسلا لاخبلا

 يلتمي و ةقئارلا هتحفص لا ليما هلايحح ىلع جرفتي عاملا ىلإ هقثع دع حارف هسقن

 .هرطن يف رصقل تاك امنإ هقتعب ديدشلا هيطمت تأو + ةليقصلا هتآرم يف ةيهبلا هتعلط

 راما ةروص انل مسر نيح لزهلا ىلإ هليمو ينزاملا حور ةقحع ظحالتلو

 اريخأو « يزيزعلب رر هلوقب هروا ذا نيح مث « هيأر ريغ مث اليلق رکف رر دقو

 ها © 5 اهب نيفشاكي ىل ىرمخأ ةيراص تاراععألا م ةكحضملا ةرايعلا هداريإ



 : قيعك اولا

 لالخ نم ةدئاسلا ةيعامتجالا تاداعلا ضعب دقن ىلإ ةيعقاولا هتقاس دقو

 : هلوق وحن ف كلذو هتايح يا فقاوم نم هل ضرع امو برامج نم هب رهام

 ينأ هب امه ٍنيفصو ام ناكف نايعألا نم نينثاب تاوححاللا دحأ ةرم نيفرع 5

 (اتفرشتإ نع اينغتساو ء امهيهجر رشبلا رمغو امهريراسأ تقربأف « رعاش
 يل تبري امهدحأ يلع لبقأو ( حاتفلا ناحبس ) و ( هللا ءاشام ) اهنم اضاعتساو

 تنك اغا « اعيش انعمسأ : لوقيو ةركلا برضمك فكب يل هسعو يرهظ ىلع
 ةسعراق ىلع ابلط ام ىلإ امهبيحجأ نا تسسحتسالا هتتك ينأ ولو « ةبابرلا ىلع ايتغم

 لإ هدي امهدحأ دع نأ - ىلع ناحلي امهو - تفح ام دشلو « قيرطلا

 . ((شرشب

 نايعألا نم اهنأب فصوت سانلا نم ةئفل رم يعقاو دقن علعقملا اذه يفف

 رعشلا ام هقفت ال اهلهم يهف < غ راغلا لبطلا نع اهتقيقح ف فلتخت ال اهتكلو

 يف يواسيال صيحعر ثبع ىوس اهيأر يف بدآلا سيلو . نفلا ام كردت الو
 هدساقمو هعمتج بويع دقنل ينزاملا منجي اذكهو . اسقع انمث الإ ةيداملا اهسيياقم

 .. وشدرانرب مكهتو ريتلوف ةيرحسو ءالعلا يبأو ظحاحلا دقنب انرك ذي وعن ىلع
 امك ةقوطنملا تارابعلا ىلع ظفامي ةيعتاولا عباط ىلع هنم اصرح هنأ ظحالللاو

 هذه ي هسفنل حيي نأ تود عقاولل ةلكاشم نم كلذ يف امل اهباحصأ نع تردص

 . ةينف ةرورضل الإ مالكلا حيصق ىلع ج ورنلا تارايعلا

 نأ نسي بوث كلذ ىلع هتکلو هتيزمو هلضف هل نسح ءيش ءاينلا نإ رز
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 سانلا ىوقأ توكت دقق « هل لهأ وه اع رفظيو هقحب زوفي نأ ءاش اذإ ءرملا هعلخي
 كمرميو ءابعألاب عالطضالا ىلع مهردقأو تاكلمزو بهاوم مهرثكأو ادادعتسا

 ةجيتن وأ ةايحلا يف ىنعم لححلل سيلو . كاسرغ ةرهزو كيعت ةرم نيت نأ ءايحلا
 بالاي فقاو تنأو نولعديو « عئاح تنأو مهنوطب توؤلع سالا نأ الإ

 . « ددرتم تنأو كنومدقتيو

 سيلو ىوقألل اهيف ءاقبلا نأ كردأو ةايحلا ةعييط ينزاملا فرع اذكهو

 هلوح ام ىلع هنويع هيف حتقي ىدحأ قيرط ىلإ هثراق ديب دحأي اتو « حلصألل

 ایعقاو توکی ناب هل حصتيو هيرامتو هتربح هجن وهو « بکر لا هتوفي اليك

 . ةلعفتم "ل ةاعاف < اييلس "يأ ايباججإ « ايلاغمال

 هحافك ف ءاضمو ةوق يبدألا هنومضم يف يعقاولا هامتالا اذه هبسكأ دقو

 تراث امدنعف . . ةايحلا بعاصم ىلع نتاسناللا راصتناب اناعإو شيعلا ةمقل لحا نم

 نكي مل همكلو « هتفيلغو دقق دق ينزاملا ناك لالتحالا دض ١۹١۹ ةنس رصم

 : هياحأف ناتئيطالا اذه قيدص هيلع ركنأ دقو +٠ ايرطضم افئابع

 لك" هلادي ال ءيش فرتلاو لمعي نأ عيطتسي مادام اتوق مدعي ال ءرملا نإ رز

 نسم ريح يتأ يعدأ ال لب < فقم ينأل « ةايحلل اوفك يسقت معزأ ال انأو ءادحأ“

 اهيملعم نم ينإ لوقأو ء سانلا نم مظعألا داوسلا يه يلا نيياللا هذه

 اهنودو ؛اهفيراصتو ةايحلل الامتحا اهنم لتأ توكأو كلذ معزأفأ ءاهيدشرمو

 « - قزرلا بسك و حدكلا ىلع ةردق

 فرعو اهئابعأو ةايحلا فيلاكت ةهحجاوم ف تاجإلاب ينزاملا حلست اذكهو
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 . اهيلإ ملستسي وأ اهنم برهي تأ تود « اهعقاو رامغ يف شيعلا ةمقل ىلإ ليبسلا

 ينزاملا جست ةايحلا نوؤش ةملاعم يف ةيعقاولا نم لاونملا اذه ىلعو

 كادحأ مم بوامتو هعمتج عقاوو هموت تالكشم اهيف اع ةريثك تالاقم

 بيلاسأ جلاعو ةيلحادلا لاوحألاو ةيجراتلا ةسايسلا ل ينك ام رثكأ امو : هنطو

 ةيفحصلا ةلاقملا ةباتك ىلع هرفوت نأ يف بير نم امو . سانلا نوؤشو ميلعتلا
 « ةايحلا روطت رياست نأ نم ةفاحصلل ديال ذإ ء ةمزال ةع هبدأ يف ةيعقاولا لعح

 . هنوحشو عمتجلا نوؤش حلاعتو

 : يصصقلا بتاكلا

 ةفلتتغ راثآ اهيف هل ناك و « ةصقلا ةياتك ىلإ ١۹۳۳ ةنس ذدم ينزاملا هجا

 "قيرطلا يل " يه صصقلا نم ةديدع تاعومجم اهعبتأ مث " بتاكلا مهاربإ ” يه
 "يناثلا ميغاربإ " و " يشاملاع " و " ةأرماو لاحر ةثالث “ و " ءدب ىلع دوع " مث

 يعامتحالا بتاكلا صصقلا هذه عيمج يل يتزاملا ناك دقو .. " ةدقانلا نم " و

 ايسفت ايل هصصق تايصخش اللطغ ةيلحخا اهناولأ و هتكيب نم هتدام دمتسي يذلا

 0 اعسعأ ه

 يتزاملا ةصق اهبتاوج نم ريثك يف يهر - بتاكلا ميعاربإ ةصق يفق

 يهو : ةاتف نم رثكأ لحرلا بي نأ ناكمإ يه ةماع ةلكشم لوح رودت - هسفن

 .هبح هنلدايي نمو ميعاربإ ةايح يل ةبقاعتم ةيفطاع تامزأ ىلإ لوحتت ةلكشم
 ناك و . هتضرمم يراعايح فغشيف ىفشتسملا لع ديف ضرع هب ملي نأ ثدعيو

 لوم ديلاقتلا نكلو < لدايتم ميدُق بح ( وشوش ) ءانسملا هلامح ةنبا نيبو هنيب
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 رود ”يتأي اهدعبو الوآ جوزتت تأ يغبني ىريكلا اهحعأ تأل اهتم هجاوز كود

 1 همأ هل اهراتقت ةريمس اهعسا ةاتغب ج وزتب نأب ميهاربإب فاطلل ىهحيو + ىرغصلا

 ةيفطاعلا فقاوملل عساو ليلحمت ف قاسي ةصقلل ماعلا لكيشلا اذهو

 ميهاربإ ةيصخضشف . اضرص اقيمع اليل مهتالاعغناو مهتايسفنو صاخشأللو

 .اهتاداعواهخورو اهفيرب ةيرصلل ةايحلا طيح ف برطضت ةيح ةيصخش

 . جررلا يف ةفحو هحولا يف ةحالمو ةضغ ةوتقب مستت وشوش ةيصخش و

 قرغتسا دقو . مري لك حقي امم يهو « ةفولأم اهتاج يف ةصقلا ثداوحو

 نع اريبك اعزح مهديلاقتو مهتاداعو ريكفتلاو شيعلا ف هلهأ قرطو فيرلا فستق و

 . ةماع هبدأ يف ينزاملا نأش اريبك ةيعقاولا نم اهبيصن ناك كلذ ىلعو . ةصقلا

 < نيسح هطل ناوركلا ءاعدو <« ينزاملل بتاكلا ميعاربإ نإ لوقلا نكمو

 انبدا نم ةعيلطلا يف داقعلل ةراسو لكيط بنئيزو ميكحلا قيفوتل حورلا ةدوعو

 . تيدا سعبصقلا

 : اهنم تاعومجج ف تردص مث اعابت ينزاملا اهفلأ ةريثك صيصاقأ ةو

 تزاتماو ةصوصقألا بلاق ق تفيص ةلزاها هتالاقم رثكأ نإ ىعح .. يشاملا ع

 نقلا اذه يف هحامج ىلع بتاكلا دعاس امو ةيرقلا قالح : لعم قيوشتلا رصنعب

 نم هنكمت مث « ريوصتلا ىلع هتردقو « تايئزخلا صاننقاو ليلحتلا ف هتعارب يبدألا

 ةهاكفلا ح ورب اعبشم هبولسأ نوك و ءدهعغل قفدتو هيولسأ ةتورمو ةيرخسلا

 فلتخمم هعم رعشنو <« ةذلو ةعتم هصصق ةءارق يف دمت انلعجي هلك اذهو . قيوشتلاو

 هصصق لاطبأل هليلحت لالخ نم انسوفت يف اهسكعي يلا ةيسفنلا تالاعفنالا
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 : دئاولا دقلافلاا

 کري 4 هايحألاو ةايخآ ىلع امقان : ارتا اباش ةتايحح ردص يق ينزاملا ناك

 دوسش سابعو يركش نمحرلا دبع عم توك دقو . ةعمتجي بويعلا هيرصاعم ي
 اهيحالس دحأ ةجودزم ةكرعم اوحاقو ني ديدحتلا ةسردم رر اهوعم ةسردم داقعلا
 مهومسو نيذلا ءايدألاو ءارعشلا ىلع ةفينع ةيدقت ةلمح رحاآلاو رعشلا ضر

 . ةيلابلا ةق ورطلا بوردلا لف ريسلاو ديلقتلاب

 حسطتو هيلإ حمطي يذلا ديدحتلا يف ىعسألا فدهلا نأ ينزاملا ىأر دقو

 رعشلا فرعي وهو . رييعتلا ف قدصلاو ساسحالا ف قدصلا وه هتسردم هيلإ

 : هلوقب

 « ًاسقنتم بيصيو احرخ دج ىتح ردصلاب شي لازيال رطاحح هنإ »)

 ةحاصقلا ىلع هدامتعا نم رثكأ ريوصتلاو ءامإلا ىلع دمتعي رعشلا نأ هدنعو
 اها رعاشم نع ربعت نأ يغبتي ةديصقلا نأو . ةيظفللا ةنابآللا ةوقو ةيباطنخلا

 اهعزاتمو سفنلا قامعأ نم ًايئاقلت اهمظت ىلإ عقادلا نوكي ثي ةصاتخلا هتبرحتو

 . ب اطوح امو اهج راح نم اال

 يديلقتلا بهذملا باحصأ ىلع ابرح داقعلا هعمو ينزاملا ناك انه نمو
 1 تاريدلا ) هايم“ امهم اياتك امهدقن يف افلأ امهنأ ىتح . ظفاح و يقوش ةصانخر

 . ةوسقو لماحتو ىوه هيف ناكو . دقن نم نيرعاشلا هاجت ردصام فتعأ وهو
 عقاولاو . اميطحت هب نايوهي اعرشو لوعع داقعلا هيحاسص عم كلسمأ يتزاملا ناک و
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 يزيلكنإلا بدلا نم هايقتسا ام ةصاخغو ةيدقنلا داقعلا و ينزاملا ةفاقثل ناك“ هنأ

 بهذم صيخلت اننكمو . ةيماحلا ةيدقتلا امهتكر عم يف هالمعتسا حالس ري

 اهطبارتو اهكسامتو ةيوضعلا ةديصقلا ةدحوب ةيلاطملاب دقنلا يف هتسردمو يتنزاملا

 رعشلا ف لالا وه امك هدعيامو هلبق امع هلالقتساو تيبلا ةدحو نم الدب

 هنادحجو نع رعاشلا رودص ىلإ ةوعدلا مث ء ظفاحو يقوش رعش وأ ميدقلا يبرعلا

 لمجلا ىلإ ءو نود ريوصتلاو رييعتلا ف قدصلا يحوتو هسفن عزاونو يتاذلا

 .ديلقتلا نع دعيلاو تاغلابملا ذين اربخأو « ةركاذلا يف ةنرهخملا تارابعلاو ةروركملا

 عطتسي مل داقعلا عم يتزاملا اهعضو يلا سيياقملا هذه نأ بيرغلا نمو

 تاك ام ع راضت ةينف ةبهوس ىلإ امهراقتنا ببسب اهب ضهتي تأ هسفن امهرعش

 لدع ميهاريإ ظفاح نع اباتك تاوتس دعب ردصأ هسفن ينزاللاو . ظفاح و يقوشل

 . تايستلا هاوط ول دوو ۽ فتع نم هنم ردب ام ركفتساو « هئارآ نم ريثك نع هيف
 عضتري انيصر ادقت دعي دري نب راشيو يمورلا نيا رعش ةسارح قف هفلأ ام تأ ىلع

 . ميلسلا قوتلا ةبلغو ماكحألا طابنتساو ليلحتلا ف ةورذلا ىلإ

 : بم وكلا ركقملا

 نم اهتودعيو تويك ودنا اهرق ةقئاط دنحلا ق زر : ينزاملا لوقي

 يتأ نيعأ ٠ وذ وبتس يدتع باقثألا يون نكلو ادحأ رقت ال انأو . نيدوبتملا

 « ءارشغلا ءاطسبلا مهيلع رثوأو <« مهتطلاخع يقتأو « مهسلاخ هركأو مهنم رفتأ

 اكارداو « امهف مه ايحو مهيلع اقطع يل ىرأو ء نييمألاو ءالهشلا ىتح لب

 . « اطيلخت ناك نإو مهشید ارورسو مهريكفت بيلاسأل

 چ ت



 دقف . هتقيقح ىلع ريبكلا بتاكلا اذه اتل ىلحتي عطقملا اذه لالخ نمف
 < قدصو ةلاضأو ةحارص نم هي تمستا ام ةطيسبلا هسفت انمامأ ضرعي نأ اند رع

 نمو « عضاوتلا مح عبطلا ثمد بشغف هميمص يف شاعو أشن بعشلا نيا ينزاماف
 دقف « يبدأ دحج نم هغلب ام اهنع هقرصي ل و هيف ةلصأتم ةيطارقوعللا تناك انه
 قشي نأ هتيماصعو هتيهوم عاطتسا بعشلا اذه نبا هتايحح ف ةلغفل رحآ ىلإ لظ

 < فيزلا يحي نكي مل انه نمو . هيلع لضف دحأل نوكي نأ نود ةايحلا يف هقيرط
 تعلدنا امدنعف . هيعش ينامأ قيقحت هينيع بصن عضي *! مكاح لک غيز ركدتسيو
 ةينطو تالاقم راكفألاو رايخألا يتديرح يف بتكي ذأ ١1١4 ماع رصم ةروث
 ةروشلا تيعشنا الو . نيطولا يعولا ثب يق اهب مهسأ ( ٌمِلطُم ) ءاضمإي ةححأتم

 بكف رصم ماك هعقث دقف ءمدغملا سيسح ىلع اهتداق رحاتتي بارحأ ىلإ
 فارشألل ىرأ ةروص تسيلأ ؟ اهارن ىلا ةيسايسلا بازحألا هذه امو ) : لوقي

 ناطلسلا ىلع نولحقي نوكفتيال اوناك نيدلاو نمزلا مهدهع ىلع ىقع نيذلا
 نم لکو +« یتش بازحأ نع ةرابع ايندلا يف برح لک و رر لوقي مث ( ؟ دححاو
 يعيبطو . « .. روت اللب ادبآ ةرئاد برحلاو ١ ةمقلا ىلإ ءاقترالاو زوربلا دشدي هيف
 يلا ةيوتلملا ةيسايسلا قرطلا رقي الف ينزاملاك رح لحر ماكحلاب نظلا ءيسي نأ

 يسارك وحن ةصخاش ادبأ مهتويعو برآم بلحو عفاتم غ ولبل اهنومنطصي
 .مكمحلا

 قيمعلا هنامتيو ةيوقلا ةيبرعلا هتعزن هريكفتو ينزاملا هامتا فا ديدملا نأ ىلع

 نم هنأو ةيبرعلا تزام ةليبق ىلإ ًايسعنم هسفن دعي هنأ انيأر دقو . ةيبرعلا ةيموقلاب
 : لوقي بتك ١9178 ةنس ذنمف . برعلا ةريزح يف ةكم
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 ةسايسلا لطحح نم هنأ دقتعأو « ةيبرعلا ةيموقلا هيعسأ اع نموأ ينإ رر
 اهتاقيقشب ةفياع ريغ اهيعسب ةيبرعلا ممألا نم ةدحاو لك درقنت نأ يأرلا لالضو

 ايروأ نم اهنأك رصم ىلإ رظني ًادحأ ىرأ نأ ينزفتسيو ييقنحيو . اهيلإ ةرظان وأ

 ءاشي ام دالبلا ةعيبط نكتلو « اهاوسال ةغللا يه ةيموقلا نإ .. قرشلا نم تسيلو

 نوكن فيكف .. تءاش ام مدقلا ف ةلغلغتمل ةديعبلا لوصألا نكعلو نوكت نأ هللا

 « . نييتميلاو نييزاححلاو نيينيطسلفلاو نييروسلاو نييقارعلاك ايرع الإ

 امج ريبكلا بتاكلا كللذ ينزاملا ثدحتي ةيبرعلا ةيعوقلل قيمعلا مهفلا اذهب

 تودعي نيذلا هيرصاعم نيب اندحو اننأ لب ء رعغآ ييرصم بتاك هلع ثدحتي مل

 اهنوربتعي وأ ايروأ نم ةعطق رصم نوري اوناك نم ركفلا لاحرو باتكلا ةعيلط ي

 ةغل ةيبرعلا ملكتي ايرصم ايعش مهرظن يف ناكف اهيعش امأ « زيمتم نايك تاذ ةلوح

 ةنعارفلا دهع ذنم اهثرو يلا ةيرصللا هتيصخش نع اختي مل هنكلو نيحتافلا

 . تاراحج نم رثكأ مهرظن ل نكت ملف ةيبرعلا بوعشلا امأو « اهيلع ظفاح و

 يف كلذ رثأو ةتعارفلا خيراتو يرصملا لصألا نع باش ينزاملا لأس دقو

 ةرهاب ةيندمل اهتإو لصأ نم اذهب مركأ رر : هياحأف هتيموقو يرصملا بعشلا نيوكت

 يي نوقدلل رثألا الإ اهنم قبي يلو ترثدناو تداب اهنكلو ةتعارفلل تناك يلا كلت

 رثوم لماع ةيبرعلا ةيندللف .. ةرضاحلا اتتا قف رثؤي نأ نكح ال يذلاو بارلا

 ةلعتفملا رحاوجلا هذه مده نكمللا نمو . ينتوعرفلا لماعلاك' هارك ذي ال هدوحوب

 ةحهلب لوقي نأ ىلإ « انناوحإ نيبو اننيب ادودس اهنم عقريو برعلا اهميقي يلا

 نسم هل دتس ال ًأاسهو الإ نكت مل ةيبرعلا ةيموقلا هته نأ ولو رر : نسوملا قئاولا

 ةايح يف لمأ ةريغصلا ممألل امف « اقل اهقلخغ نأ بحول خيراتلاو ةايحلا قئاقح
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 . « .. ةنومأم

 نع يغيام ةلاسرلا ةلمج تاحفص ىلع يتزاملا هرشن يذلا لاقملا اته فو

 ال رامعتسالا دصاقمل هكاردإو ٠ ناكل هعراضي ال ةيورعلاب هبحاص نامعلف « قيلعتلا
 نسم دحأ هلئاعال ةينوعرفلا ةوعدللو ةيميلقإلا تاعزتلل هدينقتو ٠ كاردإ هلدعي

 ىلإ هترطف ةمالسو هسدح قدصب ينزاللا ذفن اذكهو . كاذموي رصم لاحر

 فاضض ىلع ءارآلا هذه لاثمأ تدي تقو ف هيأرب رهصف « ةيموقلا ةرعلا نماكم

 . رجلا تيريكلا نم ردنا ليلا

 3 يينفلا ءادأآلا

 طافلألا هيلع ققدتتق « اهتيجس ىلع هسفن كري ايوهوم ابتاك ينزالا ناك

 هحاتنا ناک انه نمو . بتكي اميف ديوستلا ليلق ناك هنإ ىتح ء راكفألا لاتو

 . هتاسارحو هثوحب ادع عوبسألا ف نيلاقملا نع هبتكي ناك ام لقي لو اريزغ

 هتنباب هتعيجف رثإ هتعارب هتهبد دقو عيفرلا جذومنلا اذه ىلإ عمتسنل

 : ةريغصلا

 يمامأو سمشلا عولط لبق يبتكم يف اسلاج نوكأ نايحألا ضعب ل زد

 ةوهقلا ناحنف يتاح ىلإو + ةقرو رثإ ةقروب يمرأو ء اهيلع قدأ « ةبتاكلا ةلآلا

 يهحو ريدأف « يفتك ىلع نيتريغصلا كيتحار سحأق « هنع لهذأو هنم فشرأ

 نيوالجتلا كينيع نم دمتسأو « كهحو ناتسب ىلع حبصأل يهحو عقرأو ء كيلإ
 كقوطأف يدي عفدأو « ةعاصشلاو دلحلا نم هيلإ رقتفأ ام ريضتلا كارغث رارتفاو

 ثيثألا كرعش ىلع حسمأو « حباصلا كدح مثلأو يردص ىلإ كمضأو « يعاردب

 فيك ف رشنأو « كتسمم ىلمتآو « ءيضولا كايغ بتاحو كرهطظ ىلع لسرملا
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 كلتانبي نيلوانتتو ةضغلا كاعارذ نيعفدتف « ةقاللطلا و رشبلا رون ملظملا ىردص

 وللا كهجو نيطغت كارأو « ةيضفلا كتكحض عمسأ مث تبتك ام ةقرو ةقيقدلا

 ةقرولا ىلع فوخلاب رهاظتأ ننكلو ء لذحطلا يقحتسيو حرفلا ينريطتسيف ةقرولاب

 حفاصتو « يعارذ ىلع كلسأر نيمرتف « ليمحلا كفنأ اهقزمي تأ اه ةميق ال بلا

 نيقفشت كنكلو كيلإ يهحو نيبذجتو « ةنيل تاحوم ةيذعلا كتاكحض يعمم

 ء اضيأ اهتيضعتو ةليوطلا ينذأ نيمشلتق ء يدم ةنوشح نم كيتغش ةقر ىلع

 يردص يف تفلح نأ دعب نيحرختو « ةحرم ةفيفح كيمدق ىلع نيبثتف « خرصأف

 يقو ةوق يلئع يقو ءافوغش يسفن يو ةفح يحور يو ءاضر يلق فو  ًاحارشتا
 ةريرقلا يبيع ضسغأو « احاترم عجطضأف « ًاطاشن يلاي يلو ًاعاستاو ةطسب يلمأ

 هيف اهتلزنأو اهربق ىلإ نيتاه يديب اهتلمح ةريغص ةفح ىلع اهحتنأ مث كي
 مث ۽ قاقدلا ىصحلا هنيب نم تعفرو « يفكب اط هتيوس نأ دعي <« هبارتلا اهتدسوو

 : يمورلا نبا لوق رودي يمف فو « نيعلا دماح يب ىلإ تافكنا

 .« نّزحلا ةعولب ىردأ هللا اثبع ئرمال عمدلا قلخُي مل

 سمغ نأ دعي ( ةرودنم ) هتتبا ءاثر يف ينزاملا اهبتك ةعئار ةحفص هذه
 نزملاو يمادلا بلقلاو ةيحلا رعاشملاو يفاصلا رعشلا هرثن اذإف « هيلق مدب هتشير

 . ةقطاعلا قفدتو ظافلألا ةبوتعو ةرايبعلا ةطاسيو بولسألا ةقر اهتإ « ضعملا

 باسنت اهنإ .ةعطقلا هذه قام ع ورأ ةريغصلا تايئزحللا ريوصتو ةحاذسلا لعلو

 هياصملابتاكلا عم رئاتي نأ الإ ءرملا كلع الف بلقلا ىلإ ةصلاحح ةقداص رسيب

 نأ لبق ةشطابلا ردقلا دي هتفصق رهزلا نم معرب ىلع ىسأيف هتعيجف يف كراشيو
 . ةايحلل حمتغتي
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 دقانلا ةلوق نأكو < هتيسفت نبع هفوفشو يتزاملا دنع بولسألا ةيتاذ اهنإ

 دقف « ينزاملا بدأ يف الإ لقت مل « لحرلا وه بولسألا نإ ر : توفوب يسنرفلا

 .هباصعأو هيلق رصتعي هتف ف ناك هنأل ًايعوضوم سيلو ايتاف بتكي اميف ناک

 . يصخش بدأ هنإ يتزاملا بدأ يف لوقلا ىلإ صلفت اذكهو

 ىتح هعوضومل بسانملا ظفللا رايتحا نسحي ىرحخأ ةهح نم يتزاملاو

 «ةضغ رر اهنإ لوقي ةليمج ةاتف فصيذإ وهف « ةايحلاب ًاضيان ةكرحلاب امعفم هلعجيل

 ي ( وشوش ) قاتفلا نويع فصيامك (( ةولح « ةبطر « ءاديغ < ءافيه < ةضب

 لقني وأ امهّودعُي نأ جاتحي ال امهارب نم نإرر : هلوقب بتاكلا ميعاريإ هتياور

 اسهو .اشامحو اهتعيبطو اهح ورو اهسفت يلتجي امهيفف . امهاؤس ىلإ هظفحخ

 هيف قدحت < عامتلالا نم هيف امم رثكأ قمعلا نم هيف داوس هنأ ريغ ناوادوس

 .«( رثب ف كقيدحت

 لاسجلا اذهي دعب نع عتمتسن اتلعح آاعيدب اينف اريوصت ادغ انه فصولاف

 . عانسعلا ينزاملا ةشير هحمالم ضعب تمر يذلا ذاحعألا

 هنإ : هسفن نع لوقي ذإ همجح ةلاضو هتماق رصق هريوصت ىلإ رظناو

 امو « ةيح ةروص درفملا ظفللا نأكف « بايثلا غراف قرما رر هنأ وأ « واط رماضرر

 نإ لوقلا عيطتسن كلذيو . بايثلا غراف هنأب همسح رغص نع هتياتك لمجأ

 . ري وصلا ةعاريب مستي ينزاملا بولسأ

 : هلوق وحن يق ىلجتت يهو هبولسأو ينزاملا نف عبطت ىرحأ ةمس ةمثو

 نأ تررطضاو « يبلق عطعقناو « تحيهتف نودعف ( مارتلا ر كردأ نأ تدرأق رر

£ 



 « يبلق عطقنا رر ةروصو « ثيدحلا ةغلب هبشأ انه مالكلاف . « حيرتسأل فقأ

 يل اشدعت ال ةيحوم تناك كلذلو + سانلا ةايح نم ةعزتتم ةطيسب ةيبعش ةروص

 ىودسج نمؤم هب فرعو هرثآ يذلا هبولسأ يف ينزاملاو . ىرححأ ةروص اهولدم

 ايه نمو « اهتيحس ىلع هسفن كركي قيمتتلاو ةفرحعرلا نع فزاع « ةعادبلاو عبطلا

 . ريبعتلا ةطاسب : بتك ام عيمج يف هبهنم تام و هيولسأ صئاصخع زريأ نم ناك

 :هقالخ لوقيف < ةحذاسلا هتغلب قالا قطني  ةيرقلا قالح رر هتلاقم يقو

  ةذحاوم الو ريم صقم اذه رز -

 «؟يسركلا ىلع دعاق انأو قلحأ نا نكمي الأ رر : تلق « ضرألا ىلع سلا رر -

 «( ريصملا معنو منهج ىلإ بهذت تنأورر : يرس يف تلق « ؟ انأو رر : لاق

 . . رمآأ امك ضرأآلا ىلإ تطيهو

 فقوللا ةقحع عم قستمو ثيدحلا ةعيبط نم ع زتتم يح مالك ءانه راوخلق

 ةطاسبلا اذه يف هتوالحفءهيف هتغلب الع يتزاملا نأ ول هئاهب نم اريثك دقفي تاكو

 بهذملا اذه لثم ىلإ ءالخضيلا هباتك يل ظحامللا مدس لبق نمو «عقاولا لكاشت يلا

 سوفنلا يق اهريثأت نوكيل اطامعتسا ىلع سانلا جرد ىلا تاملكلا هراثيإ نم

 تاريبعتلا ناضتحا ىلع ىحصقلا ةردق تبثأ نم لوأ دعي كلذب يتزاملاو .عقوأ

 ىشالاتي وأ ءاهتيبذاح صقتتال وءاهقنور دقفت ال ثي اهتغايص ىلعو «ةحرادلا

 .نيرصاسعلا انباتك نم ةزيملا هذهب درفني داكي هلعلو .اهترارح دربتو < اه س

 درغت دقو ء يبدألا رثلا مالعأ نم انعاش املع ينزالل ميهاربإ قلأتي اذكهو

 .. تيدحلا يبرعلا انيدأ يف باتكلا بيلاسأ نيي هدحو جيسن دعي زيمتم .بولسأب
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 نيسح ةلم

 ىل رصم ديعصب اينملا ةظفامع يف ةغاغم ركرمم وليكلا ةيرع يف نيسح هط دلو *

 هدلاو نأ نم مغرلا ىلع ددعلا ةريبك ةرسأ يف هتوحأ عباس ناكاو ١۸۸۹ ةنس

 5 اريغص الفوم ناك

 يم ناكو ءريغص وهو هديوجت داحأ مث « نآرقلا ظفحو باتكلاب قحتلا +

 ةناكم ىلمعي ناش“ يذلا ربكاألا هيحأك فيرشلا رهزألاب قاحتلالاب هسفت

 هوعأ هبحص امدنع ةرشع ةشلاثلا ف وهو هتينمأ تققحتو « ةيرقلا ف ةقوسرس

 دومع بحاص هط حبصي ناب هسفن نع هنباك بألا تاك و . ةرهاقلا ىلإ ةعم

 . فيرشلا رهزألا يف

 ع يفصرملا ديس خيشلا اميسال نييرهزألا نم هححويش ضعبي نيسح هط بحجعأ +

 فالح تبت انهو ء هخويش نم رحآلا ضعبلا سيردت ةقيرطب بحعي مل و

 امك هتاحومط ققحت مل ةقيرط نييو نيسح هلع نيب سيردتلا قرط ف يحجهتم
 ةيلهألا ةعماجلا ف ةساردلا ىلإ لوحتيل هعفد يذلا رمألا ءاشاتستي تاك
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 رثكأ راوملاو شاقنلاو مهفلا ىلع دمتعت يلا ةعماحللا ف سيردتلا ةقيرط هتقار *

 نأ ةيسايق ةدم يف عاطتساو هتسارد ل قوفتو ٠ ظفحلا ىلع اهدامتعا نم

 امدتع ١51١4 رصم ةيلهألا ةعماجلا اهحتمم هاروتكد ةحرد لوأ ىلع لص

 يبأ ىركذ ) تاونعب دعب اميف اهعيطو « يرعملا ءالعلا يبأ نع هتساردب مدقت
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 . [ علال

 مث هيياينوم يف ةنس ىضقف اسنرف يف ةيميلعت ةثعبل هتلسرأف هقوفت ةعماحملا تردق +
 ي رقتساو اسنرف ىلإ رفسلا دواعو .. ةيلام ةقلاض ببسب رصم ىلإ روهشل داع

 ةسارف ىلع زكرو .. سئارف يد جيلوكلاو نوبروسلا نيب ددرتو سيراب

 داحأ امك ةينيتاللا داحأو « عامتحالا ملعو سفنلا ملعو ةفسلفلاو خيراتلا

 ىتح هتايح ةريسم تققار يلا ( تازوس ) هتحوز ىلإ فرعتو ةيسنرفلا

 . تامللا

 . ( ةيعامتجالا نودلح نبا ةفسلف ) نع اسنرف ف ةاروتك دلل هتلاسر مدق »

 نسع دعبأ مث بادآلا ةيلكل ايم حبصأ ١35195 ةتس وو 04+ يادآلا

 . 1۹۳٤ بادآلا ةيلك ةدامع ىلإ داعو ةعمادللا

 . ميلعتلاو ةيبرعلا ةرازول اراشتسع لمع 3

 ... اهسيسأت يف مهاسو ةيردتكسإلا ةعماجل ريدم نيع ١327 ةنس ف +

 ميلعتلا ةيناحج قبطيل ةصرفلا منتغاو ميلعتلاو ةيبرتلل ريزو حيصأ ةت. ةنس قاع 7

 . ماوطاو ءاملاك نطاوم لكل ىح ملعلا نأب ةقيسملا هتعانقل رسم ف

 تقحاللتو ؛ بادآلا يف ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاح نيسح هط حنم ١۹١۹ ةنس ل +

 نم اهحنم يلا ةيرحخفلا هاروتكادلا ةحرد اميس ال ةيريدقتلا حنللاو زئاوحلا

 8 ةيبروألا تاسما لا نم كيدعلا
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 هتاعادبإو هدهح و هركف نکل ۽ نيسح هط قوت ١ 5017 ةنس نم ريمتيس يل *

 دقل ء اراوح راوملا دلوبو فلتقغو قفتث اطوح سوؤرلا ف ةلعتشم تلازام

 . هتامم دعب ىتح ارئاثو اريثم قمم نيسح هلع ناک

 امتإو ءهتيعي دحاو بتاح ىلع ةيفاقثلا هتاماهسإ نيسح هط رصقي مث

 عينت انه نمو « ةيفاقثلاو ةيبدألا انتريسم يل رثؤمو رفاو مهسب لامي لك يف برض
 يرثن بولسأب ةيدقنلاو ةيعادبإلا هتافلوم نيسح هط ناز دقلو . نيسح هلع ةيمهأ
 يبولسألا عانقيإلا ةعزن هيدل كرح ءالمإلا ىلع هدامتعا نأ ودبيو < ىوتسللا عيفر

 . هب زيت يذلا ليمعلا

 نقف لاج يقو ةماع ةفصب يراضحلاو يركفلا لاا ف نيسح هط مهسأو

 هذه نع ةمانع ةذبت مدقت نأ لواحتسو . ةمحرتلاو دقنلا لامج يقو « ةصقلا

 صعلا يف ءارقلا نم ةصائلاو ةماعلا" نيب نيسح هطل ترلكم يلا تاماهسإلا

 . ثيدحلا

 : يركفلا بناجلا

 بدألا نم تقلطتا دق ةيبروألا بادآلا نأ نيسح هط ىأر امل

 ىلع ركفلا اذهب ةيبرعلا ةقطنملاو رصم لصي نأ دارأ يقيرغالا ركفلاو يقيرغإلا
 ةعماملا ىلإ داع نأ امو « ةيبروألا بادآلا تروطت امك يبرعلا انبدأ روطتي نأ لمأ

 امه نيباتك اتل مدقو . مهبدأو تانويلا خيرات سيردتب هتارضاح أدب ىتح ةيرصملا
 < وطسرأل (نييتيثألا ماظنإ مث ( تانويلا دتع يليثمتلا رعشلا نم ةراتتهع فحص )
 . ديسلا يفطل هامّيالا كلذ ىلع هدعاس دقو
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 هيف روصو ( ركفلا ةداق ) هفلؤم نيسح هط بيتك ٠۹۲٥١ ةنس قو

 ( توطالفأ « طارقس + سوريموه ) نانويلا نم أدبف يبروألا ركفلا روطت لحارم

 ف رشابم لكشب ةركفلا رولبيل دوعي ١۹۳۸ ةنس قو < .. ريك ألا ردتكساإلا مث

 ةيفاقثلا انتايل ًالصفم ًاروصت هيف مسر يذلا ( رصم يق ةفاقثلا ليقتسم ) هباتك

 اقالطنا طسوتملا رحبلا ضوح ةفاقث ىلإ مامضنالا ةيمهأ حرط دواعيو ةيميلعتلاو

 وهو ةفسلفلاو عامتحالاو خيراتلل هتساردب ارثآتم نيسح- هط ناك و . نانويلا نم

 . راكفألا هذه حرط امدنع ةريثك تاضراعم نيسح هط دحو دقو « ابروأ يف

 ركفلا داترا امنإو < يناتويلا ركفلا دودح دنع نيسح هط فقوتي ملو

 قئاش يصصق ضرعب يمالسإلا اتقيرات ف مسحلا تاظل عم فقوتو يبرعلا
 بتك امدنع ١5375 تناك ةمهلا تافقولا هته لوأو < تباث يملع جهنعو

 . ثلاثلاو يناثلا نيأزملاب هعبتأ مث « ةريسلا شماه ىلع ) نم لوألا ءزملا

 هققح يذلاك اصحان اراشتنا ققسيل (ةريسلا شماه ىلع) بتك هنأ ليقو

 فاك ريغ بيسلا اذه نأ روصتأ كلو « (دمحم ةايحر بتك امدنع (لكيه)
 لاحتتنالا ةيضقل هتراثإ دعب اميسال كاذنآ رهشألا ناك نيسح هط نال ء عانقإلل

 ةيريغ ةريس تسيل ( ةريسلا شماه ىلع ر ف مث نمو ء ١۹۲١ يلهاجلا رعشلا يف

 لوسرلاب ةلصتملا ةرشابملا ثادحألا ىلع دمتعي مل هنأل قيقدلا ىنعملاب #5 لوسرلل

 رثأ ليجستب يع رهف مث نمو « ثادحألاو ثدحلا ىدص ىلع دمتعا امنإو

 لاطبأ نم ثالث ةايل هعبتتب دهشتساو « مالسالاو لوسرلا لعقب يركفلا لوحتلا

 ةقيقملا جزم نأ لوألا ءزملا يف هسفنل حمس كلذدلو . ( ةريسلا شماه ىلع ر

 . ءاملعلاو نيحرؤملل بتككت ل فحص - هريبعت دح ىلع - اهنأل لاينلاب

 ثقل



 ةنتفلا ر تتاكف نيسح هط اهوانت يلا ىرألا ةمهملا مسحلا ةلفلل امأ

 لتقم نأل ةنحاس ةيضقل ئداه لرادتو ةيملع ةديج ثادحألا لوانثو ( ىربكلا
 بلق ىلع مويلا ىتح اهدعي عمتجت مل ةيمالسالا ةمألل قيرفت ةيادب ناك نامشع

 . دحاو لخر

 < مالسإلا يف ةيكارتشالل ىلعألا لثملا ( قلا دعولا ) هباتك يف لوانت مث

 ًاياتك فلأف « هتالاحرو هنساعمو مالسإلا نع بتك ةقئاطب باتكلا اذه عبتي مث

 ةآرم مث « رمبعو ركب يبأ نع ( ناخيشلا ر بتك مث ( بلاط يبأ نب يلع ) نع

 قا هرثأو يمالسالا ركفلا ىلع زيكرتلا اهتليصح تافلوملا هذه عومجو « مالسإلا
 . تافلؤوللا هذه ةعومج ةدام مالسالا ردص نم ذفتلاو سائلا قو ةايحلا

 يعامتحاللا عقاولا شيعي خيرالاب هتيابع بتاع ىلإ نيسح هط تاكو

 ف بکيو ء نييروتسدلا رارحألا بزح عم الأ وهف « ًاضرعو ًالوط يسايسلاو

 ةفيحص يف بتكيو « دقولا برس ىلإ مضني مث ء ( ةسايسلا ) مهتفيحص

 ىنعم نيسح هط ناكو . ( يداولا ةقيحض ) وه جرفي مث ء ( قرشلا بكوك )

 . ةيدقنلاو ةيفاقثلا هتالاقم بنئاح .ىلإ هتالاقم يف ةيعامتحالاو ةيسايسلا اياضقلاب

 ( تاويحلا ةنح إل يقف « هتاعادبإ ىلع تامامتهالا هذه تسكعنا دقو

 < بلعثلاب اذهل زمريف هل ةرصاعم ةيسايس تايصخشل ةرحاس ًاروص زمرلاب مسرب
 يقبطلا عارصلا ةيضق دصري ( رهنلا ءاروام ) هتياور قو « جلا .. نايعثلاب كانلو

 ةيعامتجالا هتيرحس غليتو < ةيقالحألا ع اطقإلا تازوامت و عاطقالاو نيحالقلا نيب

 اهيف دسح يلا ( ضرألا يف نوبذعملا ) ةيصصقلا هتعوم يف اعاهتتم ةيسايسلاو
 ء .. لهملاو سؤئبلاو رقفلا تاحرد ىصقأ تغلي ةيعامتحا تاباذع نم دهاشم
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 حالصإ اهئارو نم دصقي هذيملتو خيش نيب تارواحم يرجي ( كوشلا ةنح ) لاو

 يهو هتلغش :E E ةركفل یاست تنال واع اهلك و يرصللا عمتجا دساقم

 . ةيعامتجاللا ةلادعلا قيقمت ةلواع

 ۽ ىحصفلا ةغللا ىلع ةظقاحملا نيسح هط اهانبت لا اياضقلا زربآ نمو

 ةغلل نوم وريو ًافطاح امهخ ةيعقارلا نرسهشي نيصاصقلا ضعب أدب امدتع اميسال

 جذوسمتلا برضو « ةيدقنلا هتالاقم ف ىحصقلا نع نيسح هط عفادف < ةيماعلا

 . ةيصصقلا هتاعاديإب

 سكعناو تانفلا ةيرح ةيضقب نيسح هط لغُش اضيأ ٍفاقثلا ىوتسما ىلعو

 ةعزتلاب افوفش نيسح هلع تاكو - ىرتس املك - يصصقلا هئادأ ىلع كلذ

 . ( ةدبغ دمحم ل دنع ةررحمللا ةيلقعلا

 : نببست, كط فقع يسصستلا بناجلا

 لوأ نيسح هط فصي ( مايألا ) ةيتاذلا هتريس نم ىلوألا تاحفصلا يف
 ناقيسو ةانقلا نأل مامألل مدقتي نأ عطتسي ملو تسيبلا باب نم اهيف جرح ةرم

 املو « نييودعلا بالك“ هتقاععأ نيميلا ىلإ هامتالا لواح الو .. هتاددهي باغلا

 نأ اهداقم عمتجلا نم ةلاسر اهنإ .. ( سياوك ) هتفاحسأ راسيلا ومن مدقتلا لواح

 مجح ردقي وهو مدقتو « ةلاسرلا نومضم ضقر نيسح هط نكلو .. كناكم قبا

 مدقتلاو جورفلا دواعو .. هلايفع باغلاو ةاتقلا قحا دقلو + باعصلا و بعاتملا

 . تيبلا ىلإ هتحأ هديعت تأ ىلإ

 ةهتوعأ كحض .. هيدي الكب ةمقللا دحعأي تآ نيسح هط لواح امدنعو
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 هل فالف  ةداتعلا ديلاقتلا فنأيو « ديدحلا نع تحيي ناكف وه امأ همآ تنزحو

 ىوهتو « يدصحتلا ل بغرت ةيداع ريغ ةيصخش مامأ نذإ اننإ ؟ .. برجي
 . . هتهامعلا يدحتلا عاونأ نم عونك صقلا لاج نيسح هط دايترا يتآيو ٠ بامصلا

 دقف نيسح هطو .. ةدهاشملا تني ةظحالملاو فصولا ىلع موقي نفلا اذه نأ ذإ

 ؟ نيسح هط دنع ةيصصقلا ةروصلا رداصم امف ريغص لفط وهو هرصب

 هلعح يذلا زاكترالا روحم لث هتلوفط ف ةريصقلا هراصبإ ةرتف نأ روصتأ

 نكي مل كلذ نكلو ء ناولألاو لاكشألاو تايساسألا نيب قورقلا ةروصلاب مهفي
 مث نمو « حمالملا ةقيقد ةيويؤر روص ىلإ جاتي يذلا صقلا قيرلع داتريل ًايفاك
 ام روص هل لقتت تناك يلا نازوس هتحوز اهمهأ ىرحأ رداصم دوحو يف دقتعن
 نس رحآ اردصم لئثمتل هتاءارق يتأتو « ابروأ ا اهعم هتالحر يقف اميس ال هلوح

 ربك ألا بيصنلا ميركلا تآرقلا رجتحاو ء هصصق ف ةيويؤرلا هروص مسرل هرداصم
 .. هي سأي ال اداز لثمتل ثارعلا يف هتءارق تيا و ء روصلا هذه نم

 هل نولقتي نم ىلع نيسح هط دامتعا مدع فشتكن هصصق لالخ نمو

 'ءاكذلا يف ةياغ ةيبولسأ ليج كلذ ضّوعو ( ... هريتركس « هؤانبأ ءهعحوز )

 يذلا ماعلا يلكلا فصولا ىلع دمتعي وأ « توصلا لالخ نم ةروصلا مسري ناك

 اشامج ( ضرألا يف توبذعلل ) ف ( ةجيدع ) ف ء تالليصفتلا قئاقدي ىنعُي ال

 .. .انيرفي ال لامحلا اذه ليصافت ام نكل ... قئارلا اطامح نع حبني اهتوصو ئداه

 في اهتوصف .. لزتملا رحآ ل وه نم عام ةقهش تقهش ةطقاسلا ( ةبونز )و
 , اذدكهو .. اهقالأ

 ةيرقلا ف دشتملل محستي وهق « ةرطفلاب ًاصاصق نيسح هلع ناك دقل
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 فاشتكا ىلإ ةليح داقن عرسأ هلعج يصصقلا سحلاو « ةراوحأل ذليو هنع ظنفحيو

 لكشب خيراتلا بتكي هلعح ؛يصصقلا هسحو ... يبرعلا اثارت يف ضفقلا نف روح

 يف اميس ال يمحلم لكشب اهضرعي ( ةريسلا شماه ىلع ) دجنف عتمم يئاكح

 ةثتفلا < تاضيشلا ء حلا دعولا ر يق هدمب قئاشلا يصصقلا ضرعلاو + لوألا ءرحلا

 ىركذ لهو " : لوقي نأل ينزام لا عقد ام اذه لعلو ( .. فيصلا ف « ىربكلا

 يلهامللا بدألاو ؟ ةيليتممت صصق الإ ءاعبرألا ثيدح و نودلعغ نياو ءالعلا يبأ

 " ةعتم ةياور اذه ىلع هنكلو ٠ رح يملع ثى

 ةصقلا نيب ام تعونت يلا ةيصصقلا هتاعادبإ عم فقوتن تأ انب ردجيو

 هذه ىلع اهقيسل اهي أدبت تأ لضفت لاو ةيتاذلا ةريسلاو ةياورلاو ةصقلا و ةريصقلا

 . اهلك تاعادبالا

 ١ - مايألا :

 اهنأو اميسال ةيتاذلا ةريسلل ةيحذومن ةروص اهنأ نم اهتيمهأ مايألا دمتست
 يق ةلوفطلا صمقت يف اميسأل ريوصتلاو بولسألا لامجو يكملا ةيصاخب عتمتت

 ةأحافم تنتاك اهنأ نم يتجراتلا ىوتسملا ىلع اهتيمهأ دمتستو « لعوألا ءزملا

 ىلإ توررهشملا هيف قباست تقو يف ةأشتلا رارسأب رهاجي نأ نيسح هلع نم ةعاجش

 اهليذ تاقلح يف همايأ نيسح هط رشني تاك امدنعو « قئاقحلا هذه لثم ءافععإ

 نوفقتلا هيف ركتت تقو يف ريدقتلاو فارتعالا ةيصاخ يصصقلا نقلا رهمأ ام هعساب

 . نفلا اذه

 .م ٠۹۷١1 « ۱ يتالايكلا ىساس + نیس هلع مسا '
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 ةدعابجم ةيتمز» تارتف ىلع اهبتك ءازحأ ةثالث يف نيسح هط مايأ تءاجو
 يبصو لفط وهو نيسح هط نبع ثدحتي لوألا ءرخلا تاكو . ١۹۲۷ ةنس اهأدي

 ىف ةعماجلاب مث رهزألاب بلاط وهو نيسح هط نع يتاشلا ءزمللاو ء ةيرقلاب
 دقو .. رص ةعمانلا يق هلمع ةيادبو اسنرف لل تاك امع ثلاثلا ءزملاو ء ةرهاقلا

 ةيفاقثو ةيعامتجحا قئاقح فشك يف اهتيمعأل ةديدع ةيلاع تاغل ىلإ مايألا تمجرت

 . يرصلملا عمتمجلا نع ةيسايسو لب

 : ضرألا يف نوبذعملا - ؟

 < رصم ديعص يف فيرلا نم تاياتع عطق لثم ةريصف صصق ةعومج

 < ةليسحلا ةريقغلا ء ةاتفلا < ميتيلا + يبصلا ) ةنيابتم ةيعامتجا جذامحم روصتو

 فضشكت ةرشايم ةيلادبتسا زومرب ةيادبلا ف رصمم اهرشن ضفر دقو ( ... عداحملا
 . تقولا كلذ قف ةيسايسو ةيعامتحا قئاقح

 : بيذأ -

 اهيف رمثتساو يبرعلا بدألل اديمع عيوب نأ دعي نيسح هط اهبتک ةياور
 استرف ىلإ بهذ امدتع نونطاب بيصأ هل قيدصل يسفن ليلت ىلإ دمعو هتفاقث

 نيب هعراصي هريمض ظقيتساو .. ةيبرغلا ةراضمحلا رعاظم كرش ا عقووب ملعلل

 دارطتسالا نم' رثكأ دق ناك نإو ٠ نونا ىلإ هب ىهتنا نأ ىلإ بحاولاو ةفطاعلا
 نيب ةيراضح ةهحاول اوضرعت صوخشل ليدبلا جذومدلا تبثي هناك و هسفن نع

 ف مهتهحاو ةيدام ةيبروأ ةراضح نيبو قرشلا نم اهولمح ةدرجم ةيقرش ةراضح
 . برغلا
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 يئاور اهيف قتفي يلا اهعون نم ىلوألا اهنا نم عبنت ةياورلا هذه ةيمهأو
 ريغ ىرعحأ ةيصخش نع نيسح هط بك امدنع ةيدرسلا و ةيعادبألا مانألا ةرئادإ

 . هقاذ

 : سؤبلا ةرجش - ۽

 ء ةعامجلاو درفلا ةايح ىلع ةئيسلا ديلاقتلاو تاداعلا رثأ لوانتت يهو

 ةلعساوب م رز يذلا سوبلا يه يسفنلاو يِقّلَخلا اهكايتراب ( ةسيفن ) تناكو

 . ميحح ىلإ اهتايح تيلقناف ةئئاه ةرسأ بلق ل ةقيرطلا خيش ةحيصن

 ةليسو تمدحتسا ىلا لوألا اهنأ نم اهتيمهأ + سؤبلا ةرحش و فمتستو

 بيج تاياور ف ترثك ىلا ةليسولا يهو « ( رهنلا ةياورلا ) وأ لايحألا لسلست
 . دعي اميف ل وشم

 : ناوركلا عاهد - ھه

 نم رثكأ ىلع فزعلا املالبع نم لواحو « ةيئاورلا هلامعأ جضنأ نم يهو

 لب تايصخشلا ريصم يق هتاداعو ناكللا مكمت ىدم روصي اهب وهف + يركف رتو

 ول عمتجملا يف اهرثأو ميلعتلا ةركف حضوي وه مث .... مهركفل هديدحت ىدمو

 سوردل اهعامس در ةيفسلف راكفأب قطنت ( ةنمآ ) لعجف « سانلا ةماعل تحيتأ
 اهتحأ رأقل بحاولا نيب لضفملا يسالكلا هعارص يف ع ةنمآ ) عقوأ مث .. اهتديس

 .. سدتهملل ةئراطلا بحلا ةفطاع نيبو
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 : ناويحلا ةنج - 5

 هنإ ليقو ٠ يلادبتسالا زمرلا ىلع اهيف دمتعا ةيثاكح تاطقل ةعومج يهو

 .. اهنيب ةرصاعم ةيصصضش ناويحح لكب دصق

 : عئاضلا بحلا - ۷

 اهتأ اطح عيشأ دقو اهتهجرتب نيسح هط ماقو لصألا ةيسن رق ةياور يشر

 نيب تلد نيلا ةلطبلل بحاولاو ةفطاعلا عارص ىلع دمتعي اضيأو « هقيلأت نم

 مارتحا مهي يذلا بحاولا يق تقوف ... ج وزلا اذه تبحأف اهحججوزو اهتقيدص

 . .. ةئراط ةقالع يف يدامتلا هيلع ضرفي يذلا بحلاو اهتقادص

 . ىرخأ ةريصق صصق ةعوسجغ ةياورلا هذه عم تدحوو

 : رهنلا عاروام = ۸

 ةياور يهو « هتامح ليبق اهمتأ مث فقوتو .. “١514 اهفيلأت ادب ةياور يعو

 تايزلا .د اهيلإ فاضأ دقلو .. عاطقالاو نيحالفلا نيب يقبطلا عارصلا روصت
 نيفلا ءانيلل اذونش لخت هتفاضإو « ديمعلا قاروأ ق هدحو هنإ لاق اريأ الصف

 . اينف اهطقسيف ةياورلا يل زمرلا رسفي هنأل ةياورلل

 مث ةيبرعلا يلايللا اهيف ىحوتساو ( دازرهش مالح ) نيسمح هلع بت دقو

 .. ( لوهجملا رصقلا ) ميكحلا عم كارتشالاب بتك

 ىلع دمحعا هنإ مث ( ... بيدأ « مايألا ٠ سؤبلا ةرحش ) اميس ال ةياورلا ةباتك
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 ةصقلا ةياتكل املعم نوكي نأ هل حم“ موهفملا اذهو نانقلا ةيردل صاح موهغم

 ةيادبلا ةسباتك ةيفيك حضويل درسلا ءانثأ هتدارطتسا نم رثكي وهف ةياورلاو

 ءاروامو ضرألا ف نوبذعملا ) يف ةصانغ تادارطتساالا هذه رثكتو ...ةقوشملا

 - ( ...رهتلا

 ةلفاق ف ) هتياور ف راصسلا ةدوحج ديمسحلا دبع ] اميسال اهياتك و ةيسحصقلا

 تورثو « 'هسفن ظوفحم بي فارتعاب ( ةيثالتلا ) يف ظوفمم بيجو ( نامرلا

 . [ ... © سمشلا قرشت مث ) ف ةظابأ

 : نيبسح هلح دنع يدقكفلا بناجلا

 يلا نيسمالا نيتسلا نع لوقيس خيراتلا رر نإ دومحم بي يكز .د لاق

 ابتاك نلغأ امف . ( نيسح هط رصع ناك دقل ر نيرشعلا نرقلا انه تطسوت

 توص هردص يق هل سمهب نأ نود ایش بتك دق نيسمخلا تاوتسلا هذه لال

 وه ناک اذكهو .. هأرق اذإ نيسح هلع دنع اذه عقو توکی نأ ىسع اذام : لوقي

 هحوي ريمض ةيبدألا مهتايح ق مش هنأك نيبتاكلا رودص يف نكتسملا رايعملا

 . ريشي و

 ةعونتملا ةيدقنلا هتاماهسا ةرثكل ةداهشلا هذهب ادا نيس هلع تاك و

 ةلماع ةيدقنلا نيسح هط رداصم لشو . دقنلا لامج يف هتامجرتو هتافلؤم نع ًالضف

 . نرثمصتي ءابدأ ةع : ميار - *

i - *اط = دوس يبيع يز .د - فاقتلا ةف  , 
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 . ةيير وألا و ةيبرعلا نيتيدقتلا نيتقاقتلا نيب عم هتآألا < ةناككملا هذه هباسنكالا ايوق

 ةيغالبلا هتاءارغ اميسال ةيوقلا ةيئارتلا هتقاقث ف لخمتتق ةيبرعلا هرداصم امأ

 هريغو يح نبا دنع ةيوغللا مث يركسعلا لاله يبأو يناحرملا رهاقلا دبع دنع

 يف " هل نإ لاقف كلذدب نيسح هط فرعاو يفصرلاب باجعإلا هعفد يذلا رمألا
 هتيانع ىلع كلذ سكعنا دقو "٠ " يفصرملا قوذ لاثم ىلع اقوذ دقنلاو بدألا

 نم تيب يف هذاتسأ عجار يذلا يرهزألا بلاطلا اضيأ وهو « ةيوغللا تادقتلاب

 اذه يف هل تنكم ةيرييعتلا بيلاسألا هتيساسح و ةيبرعلا ةغللا نم هنكمت و « رعشلا

 . رامضملا

 : يقح ىيحيل ( مونلا حص ) نع لاق نأك ةراشإ ريشي نأ امإ وهو

 ضعي عم لصفملا فوقولا ليطي انايحأو < " " ةيوغل تانه كلذ دعب ةصقلا فو "
 عم وهامأ . ع فهكلا لهأ ) هتعئارل هدقث يف ميكحلا عم لعف امك ءاطحألا

 نم " - لوقي امك - هنأل صاح امامتغا ةيوغللا ةيحاتلاب معهي ناكف بايشلا

 فلع ےهلهح نوفي ال ىتح نيكشانلا باتكلل اتداقن دنع يوحتلا تمرعلا ريثما

 بقعتو .. * هرمأ ةيادب يق يعابسلا فسوي بقعتي ناك كلذلو " "

 . يصصقلا درسلا ىلإ برستت يلا ةيماعلا ةغللا مواقيل ةصاحح ةفصب نيصاصقلا

 دالس ةع اي

 ةيدقنلا هتريسم نم ريبك ءزح يف تمكحم نيلا ةيبروألا هرداصم نع امأ

 . هس = العلا يبأ رک د دیدی : ةمدقع < '

 , 85+ = سالار دقت + "

 . 8+ = دقو بدآلا لا - "

 4۸ نس = طاری + عار - *
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 ( اهنودو نيت ) يسترقلا امه .. ديدحتلاب نيتصخشب هرئأت يف اهلمحت نأ نكميف

 هداعبأو صنلا مهفل ةليسوك يعامتحالا دقتلا هتم دافأ دقف ( نيت ز امأ

 ةاروتك دلا ةلاسرل هدادعإ نم ةيادب هامجالا اذه هيلع رطيسو ع ةيريثأتلاو ةينيوكتلا

 هياتك ىلعو ء ءاميرألا ٹینس تادقت ىلع رطيسيل جهنملا ّدتما مث ءالعلا يبأ نع

 . هاجتالا اذط لثمألا قيبطتلا ريمعألا باجتكلا اذه يف حضو ثيح ( يبنتملا عم )

 نيقيلا ىلإ لوصولا للحا نم كاشلا جهنم هنم دافأ دقف ( تراكيد ر امأو

 هتفرعم هل قيس امنإو طقف تراكيد نم دفرعي مل كاشلا جهنم تأ ىرأ تنك نإو

 نبا لوق ددری تاكو < تودلع نبا دنعو يلازغلا دنع اميس ال ةيبرعلا هتفاقث ف

 اميق لقعلا ميكحت كيلع مهي .. رر : ( ءاعيرألا ثيدح ) تالاقم يف نودلح

 ىتح كاشلاب ةعانقلا ةغرس ىلإ هداق لقعلا ميكمت و ب .. تداولا نم كل وري

 رمألا هب ىهتتاو ء « 1 . نظلا ربكأ ء كلشأ داكأ ) هتادقن ف ةي ريبعت ةمزل حميصأ

 ا رس يح يووم

 . ىرخا ةرم هباتك ةعابش

 ام ىلإ دعب اميف هتادقن رثكأ تلوح ةعونملاو ةعساولا نيسح- هط ةفاقثو

 يدقن راسل ديدحت امن ود دقانلا ةفاقن رمحست يلا ةيعابطنالا تادقتلاب هتيمست نكم

 مييقتلاو ةغللا نيب اسم هتادقن تعزوتو « ددحع يدقن جهنمل ديدحت انوه وأ عولعم

 نيب ةنزاوم لكش يف اهدقع هتادقن نم ليلقو ء حدقلا وأ حدملا نالعإو فلا

 "ل هدقت يف ًالثمض « تايباجيإلاو تايبلسلا زاربإل هل رظانم لمعو دوقتللا لمعلا

 < (ليفريوس لوح) يسنرفلل مدازرهش) نيبو اهنيب نراقي ةظابآ زيزع " رايرهش
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 تورثل ( سمشلا قرشت مث ) ةصق لوانت '( ناعصق ) ناونعب رحآ لاقم يو
 ء ( تيريلوح ) يسنرفلل ( ىضم اميف ناك ) ناونعب ةيسنرف ةصقب اهنراقو ةظايأ
 فرع ةعساولا ةفاقثلا هذه لضفبو « ةعساولا هتفاقث سكعت تناك تانراقملا كلتو

 ... يقيرغإلا بدآلا ةيمهأو ريتلوفو نيسارو اكفاكب يبرعلا ئراقلا

 صيخلتب اهيف ىفتكا نيسح هطل ةريخألا تادقتلا نم ةعوممجج كانهو
 لوقي امدنع هنأ ًامولعم تاكو رشابم ريغ حدقب وأ دقنب ةبوحصم لمعلا ةركف
 تناك ةريخخألا تادقتلا كالت نأ ودبي و ١ هبحعي مل لمعلا نأ « .. مهفأ ل و تأرق)
 . هبابشلل عيجشت ةليسو

 نيسح هط اهاتبت نيلا اياضقلا مهأ نم ( تانغلا ةيرح ) ةيضق تناك و

 يلامج سایقع هتادقن يف مزتلي مل - ًالثم - هنأل ؛ هتادقن ىلع اهب هعانتقا سكعناو
 هففاقثب ًائيععسم هتاعابطنا لحسي ناك اغإو « نيعم يوغل وأ يحولوكيسو
 لحاد هتادارطتسا نسم ريتكل هدرس ف ةرشايم تاتفلا ةيرحي ءادنلا ددرو ٠ ةعونتملا
 ةيصصقلا هتعومجج فو ( رهنلا ءاروام ) هتياور ا اميسال ةيصصقلا هلامعأ
 بتاكلا هججي يذلا انه وه يبدألا رثألا نإ " لاق كلذل و ( ضرألا ف نوبذعللا )
 داعاوقلا هذه الإ ًادودح الو دعاوق هل فرعأ ال هحتني نأ عاطتسا امك رعاشلا وأ
 . "" صاخلا هنفو صانلا هجازم بيدألا ىلع اهضرفي يلا دودحلاو

 نم هنأب نيسح هط فصي نأل دمحم ضوع دمحم اعدام انه لعلو
 ةيرملا دود دصقي افام ددعي نيسح هلع نكلو ء بدألا ف ىضوقلا باحصأ

 1T لداشل يق ا رآ لاقلا رهظو ٠ ا = طار - *

 د - دقتلاو بعألاا لا لوصف - "
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 اذه لاقثأب ضهني كلذ عم هتكلو ... رح ديق عيفرلا نفلا نإ " : لاق امدنع

 هل دتمتو ءرومألا هل ميقتست ىتح هيف فلكتم ريغ هل ؟رسيم تاك نإ ...نفلا

 يضخ ثذإ ةيرحلاف ' " ءاشي ثيح هنفب يضمب وه اذإو ةنعألا هل ىحرتو بابسألا

 . دعاوقلا نم للحتلا درمي ال ديدنلا ةقاضال اهتداحإ دعب دعاوقلا ىلع فسلفت

 ةيادب ةيدقتلا تاماهسإللا نم امخض اار قيد هلط شنيع دقو

 هتسارد مث « يعامتجالا جهنملاب هيف ناعتسا تلا يرعملا ءالعلا يبأ نع هتساردب

 يب تعمج يلا رهشألا هتالاقم مدق مث « نانويلا دنع يليثمتلا رعشلا نع ةيناغلا

 حرطو باقحج بولسأب انءارعشو يرعشلا ارات لواتتو ( ءاعبرألا ثيدح (

 ةيدقت تاسارد اهنع اومدقو هدعي نوفحايلا اهسنتغا ةيرث تاعوضوم رّجف يدقن

 . ةيدقن راكفأ و يدقن ركفل ريجفت ةباثع تالاقملا هله تناك و . ةديدع

 رعشلا لاحتنا ةيضق رجفيل ١975 ( يلهاجلا رعشلا يف ) هباتك ءاحو

 دودر نم ديدعلا راثأف ( تراكيد ) جهنم ىلع دمتعا امدتع ديدح نم يلهادللا

 . ( يلهاملا بدألا يف ) ناوتعب هتعايط و هتغايص ةداعإب تهتنا لعفلا

 داع املو ء« يقوشو ظقاح ) نع ةئزاوملا هتسارد رشدي ۹۳۳ ةلس قو

 مث ء ( شتلاو رعشلا ثيدح نم ) تاونعب هل تارضاحع رشن بادآلا ةيلك ةدامعل

 ييبنتملا رصع ىلع لالاطالا اطالبغ نم لوانت ةدئارو ةضيفتسم ةساردب ييتحلا لوانت

 ةيركفلاو ةيسقنلا اياضقلا نم ديدعلا راثأو < يرعشلا هحوتتم لالعع نم هتايحو

 عم ) تاوثعب باتكلا ردصو . ١۹۳١ ةنس يف كلذ تاكو نيبتملا لوح ةينفلاو

 . ( يتلا

 . 17١ = هجم يف ءالعلا يبأ عم
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 يف ءالعلا يبأ عم ) ىرصخأ ةساردب هصخيل ءالعلا يبأل هباجعإ داع مث

 عمل نيسح هط دوعي مث . ةيركفلا هتفسلق داعبأو لحرلا ةيسقت هيف روص ( هنجس
 صصقلا ضعي للحي مث ( دقتلاو بدألا ف لوصف ) ناونعب باتك يف رخأ تالاقم
 + ( سیراب توص ) هباتك ف يغصو لكشي ةيسنرفلا تايحرسللاو

 دح ىلع بابشلاو داورلل يبدألا جاستتالا ةعباتم ىلإ نيسح هط دمعو
 مث (دقنو ماصخ ر بانك كلذ ناك و ةياورلاو و ةصقلا لاج ي اميس ال عءاوس
 تافلؤملا نم ريشكلا تامدقم ل رحأ تاسارد نع الضف ( حالصإو دقن)
 هنأك و نيبتاكلا رودص ف نكتسللا رايعملا قحي ع تاك هنأك و « ةيعادباإلا صوصتلاو
 بی يک ڙ د هفص وامك - ريشيو هحري ريمض ةيبدألا مهتايح يف مط ناک
 . دوم

 : ةيجرتلاو نيسح هلط

 «قيرغإلا دنع يبروألا بدألا لوصأل ةيليصفت ةروص لقنب نيسح هط يع

 ي هءالو عزو كلذلو اسنرف يق الثمم ثيدحلا يبروألا بدألل ةيليصفت ةروصو
 مدق ةياغلا هذه غ ولبلو < نيثدحلا نييسنرقلاو ءامدقلا قيرغالا نيب لقنلا طاشن

 تاسارد نع ًالضن « ةيعادبإلا صوصنلا نم ريثكل تاصيخلت مدقو « محارت
 . ةفلتخملا ةينفلا بهاذنلا روصت ةيبروأ تايصخشو لامعأ نع ةيدقن

 يضب يع دق يبرعلا بدلا نع هتاعادبإو هتادقت ل نويسح- هلع تاک اذإو
 حرسملا نق ىلإ صيخلتلا و ةمحرتلا طاشن هجو دق هتاف ء ةصاخخ ةصقلا و رعشلا
 امهو نيباتك انل مدق ثيح اسنرق ىلإ ل وألا هياهذ فيم هطاشت ادب دقو « ةصافت



 ( نيينيثالا ماظن ر باتكو ع تاتويلا دنع يليثمتلا رعشلا نم ةراتفع فحص )

 يقيرغإلا حرسملا نويعل لقنلا طاشن عبات ةاروتكدلا دادعإ دعيو « سيلاطسر أل
 راكفأ يهو ( ينانويلا يليثمتلا بدألا نم ) هباتك مدقف ثيدحلا يسنرغلاو

 يسترفلا بدأآلا ىلإ لقتنا ١5714 ةنس يقو ١ سيلك وفوسل تايحرسم ةعومخ

 يف اهيتك تلا داحآلا تالاقم نع الضف « ( ةيليثمت صصق ) هباتك ردصأف ثيدحلا

 . ةصاخج يسترقلا يصصقلل اهصصح و ةسايسلا ةقيح

 نم امهو ريتلوفل ( جيداز ) مث نيسارل ( كاموردتأ ) نيسح- هلع لقن مث

 نيسح هلع مدق كلذ دعبو . اهدح و اسنرف ق ال نييبروألا نييحرسملا رهشأ

 صصقل يف ليلحتب امهيف يعو ( سيراب توص ز مث « تاظحلا ) هيباتك

 . ةيسنرف تايحم رسم و

 . ( ناولأ ) هباتك يل تردصو ةيتفلا هتاهامتاو هداورو يبروألا بدألا نع ةميق

 سصيخلتلا و ةمحرلا تاهاجا ةثالث ف هطاشن دم نيسح هط نأ طحالت و

 راسكفأ نم ردق ريكأ ميدقت ىلع صرحيل - ودبي اميف - صيخلتلا ناك و « دقنلا و

 اذه تاك كلذلو . ةياغلا هذ هفعست ال دق ةمهحرتلا نأ < ةيسنرغلا تاعادبالا

 هتاهامجتا زرباو يبروألا بدآلا داورب يبرعلا ففقثملا فيرعت ف لضفلا طاشنلا

 . ةينقلاو ةيركفلا

 ملقنم ع ورشم لوأ داق تاب لقتلاو ةمحرتلا يف هتاطاشن نيسح هط جوت و

 قاوثأل تعض ةمجربلا نأ ذإ نآلا هحاتغ ع ورشملا اذه لثمو <« رصم يف ةمجرتلل



 نأ الإ اهترثك نم مغرلا ىلع يملعلا ىوتسملا باسح ىلع ةيلام تاباسح-و ةيدرق

 . ةيراجتلا تامجرتلا نم اهرثكأ

 دقات وهف ايعادبإو ايدقن ءارثإ ةييدألا اتسانجا نيسحس هط ىرئثأ دقل

 وهو « هتادقتب رعشلا نفل مداح وهو ع اهافسأ ىلا راعشألا ضعب هلو صاصقو

 ركفم وه دعي نمو .. ليق نمو « هتادقنو هتاصيخلتو هتامج رتب حرسملا نفل مداح
 كراعم كلذ ليبس يف ىقالو ... امهريوطت ىلع صرحو هتفاقثو هرصع شاع رح
 ع وتتلاو محضلا ديصرلا اذه لوح نورواحتيو نوحدري سانلا لازامو .. ةريثك
 نسم ةريثك لايحألاو « هليل اداز ناكو « ةيبرعلا اتتبتكم نيسح هط هب ىرثأ يذلا
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